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Dátum aktualizácie: 09.08.2019                    Iveta Holková 

                                                                                                                                                     zástupca starostu obce 



I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonávania povodňových záchranných prác 

 

Úvod 
Povodňový plán záchranných prác je dokument organizačného charakteru a technického charakteru, ktorý sa vypracováva v nadväznosti na 

povodňový plán zabezpečovacích prác v zmysle § 10 ods.1 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,  obsahujúci opatrenia a iné informácie potrebné 

na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred povodňami. 

Obsah povodňového plánu záchranných prác upravuje príloha č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Obvodný úrad pri vypracovávaní a aktualizácii  povodňového plánu záchranných prác využíva údaje, ktoré 

na požiadanie poskytli orgány verejnej správy, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. 

 

Pri spracovaní povodňového plánu záchranných prác sa vychádzalo hlavne  z nasledujúcich právnych predpisov : 

 Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

 Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v platnom znení, 

 Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení, 

 Zákon č. 201/2010 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe, 

 Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby, 

 Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové 

záchranné práce a povodňových škôd, 

 Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ 

o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, 

 Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, 

 Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a 

aktualizovaní, 

 Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v platnom znení, 

 Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 

ochrany 

 Vyhláška MV SR č.  523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO. 

 

 



Povodňou je podľa §2 zákona o ochrane pred povodňami dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou. Povodeň vzniká, keď:  

 

a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už 

vylieva, 

b) je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami; 

vnútorné vody sú vody, ktoré sa vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať 

prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na území bez možnosti 

odtoku prostredníctvom vodného toku, 

c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej 

zápchy alebo vytvorenia iných prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území, 

d) sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho sa snehu, 

e) sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo 

vodnom toku; chránené územie na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred účinkami povodní, alebo 

f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe. 

  

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná 

a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch, 

b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody, 

c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu, 

d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity, 

e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území, 

f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo 

g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo vodnej elektrárni na vodnom toku. 

 

Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň už vznikla. 

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi na 

vodných tokoch a na vodných stavbách. Zákon o ochrane pred povodňami v § 11 definuje tri stupne povodňovej aktivity (ďalej len „PA“) : 

I. stupeň PA – nastáva 

II. stupeň PA – vyhlasujú a odvolávajú príslušné orgány ochrany pred povodňami  

III. stupeň PA – vyhlasujú a odvolávajú príslušné orgány ochrany pred povodňami   

                           (charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou). 

 

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. Stupňa PA, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia. 

 

 



Riadenie  a vykonávanie povodňových záchranných prác 
      Povodňové záchranné práce riadi v zmysle § 18 zákona o ochrane pred povodňami na území obce obec, na území okresu okresný úrad a na území 

kraja okresný úrad v sídle kraja, v súčinnosti s príslušnou povodňovou komisiou alebo krízovým štábom. 

      Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi OR HaZZ alebo KR HaZZ do času, kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo 

obvodný úrad v sídle kraja. 

       Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase 

nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. 

      Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa 

povodňovej aktivity. 

       Počas povodňovej situácie budú  vykonávané nasledujúce opatrenia k zabezpečeniu ochrany obyvateľstva pred povodňami: 

a) hlásna povodňová služba, v tom aj varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou a aj pri zmenách povodňovej situácie,  

b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, 

c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, taktiež likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich 

šíreniu, zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách, 

d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 

e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 

f) evakuácia, odsun nezranených osôb z postihnutého územia, 

g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov, vrátane kontrolných meraní kvality 

pitnej vody, 

h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, v tom aj regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom 

území a uzavretie postihnutého územia, 

i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, v tom aj čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených 

častí budov a územia, kde sa vykonávajú povodňové záchranné práce, 

j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 

k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred 

povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz okresného  úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce počas mimoriadnej 

situácie v tom :  
1. vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, 

2. vyslobodzovanie postihnutých osôb zo zaplavených priestorov,  

3. poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do 

zdravotníckych zariadení, 

4. ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, 

5. núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom povodne bez základných životných potrieb, 

6. poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám, 

7. odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok, 

8. psychologickú pomoc a duchovnú pomoc. 



Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami 
 

Plán zvolania obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce  

 

Meno a priezvisko 

  

Funkcia v  

komisii 

Adresa bydliska 

  

Pracovisko 

  

  Telefón   E - mail Fax 

pracov. byt mobil   

Iveta Holková predseda Kuklov č. 176 OcÚ Kuklov 034-6582125  0948890905   

Dušan Mihál podpredseda Kuklov č. 310 Zamestnanec   0905151118   

Milan Olejník Tajomník Kuklov č. 260 Zamestnanec   0905369608   

Ľudmila Mršťáková Člen Kuklov č. 229 Zamestnanec   0944378303   

Zuzana Šimeková Člen 

Senica, Palárikova 

290/13 Zamestnanec   0904367684 

  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Sídlo povodňovej komisie obce (krízového štábu) je v budove ...OcÚ Kuklov.... na čísle tel. č. : 034-6582125  a to po dobu od vyhlásenia III. 

stupňa PA (alebo mimioriadnej situácie) 

Zvolanie členov povodňovej komisie obce  bude vykonané telefonicky cestou, prípadne osobne .                          

Zvoz bude v prípade potreby zabezpečený motorovými vozidlami obecného úradu (príp. mestskej polície).  

 
Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie zabezpečuje krízový štáb obce, podľa § 27 ods. 16 zákona 

č.7/2010 obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. 

 

 



II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, vrátane adries, čísel telefónu, e-mailových adries a čísel faxu 

1. Okresný úrad  Senica – odbor starostlivosti o životné prostredie  

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

Ing.Pavol Dynka vedúci odboru 

Okresný úrad Senica 

Vajanského 17 

905 01 Senica 

 

+421(0)346987312 

+421(0)903640483 
 

pavol.dynka@minv.sk 

 

2. Okresný úrad Trnava - odbor starostlivosti o životné prostredie 

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

Ing. Rudolf Kormúth vedúci odboru 

Okresný úrad 

Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

+421(0) 915 760 282 

+421(0) 33 55 64 340 
+421(0) 33 55 13 871 rudolf.kormuth@minv.sk 

3. Okresná povodňová komisia , Vajanského 17, 905 01 Senica, tel. predvoľba: 034 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

Ing. Vladimír KOCOUREK prednosta OÚ 
6513450 

6987225 
 0911467309 prednosta.se@minv.sk 6513120 

Ing. Pavol DYNKA - podpredseda vedúci odboru SŽP OÚ 6987312 0903640483 0910980159 pavol.dynka@minv.sk  

Ing. Miroslava GERGELOVÁ – 

tajomník odborný radca na úseku ŠVS OÚ 
6987319 

  

miroslava.gergelova@minv.sk 
 

Mgr.Igor JANŠÁK vedúci odboru KR OÚ 6513686 0905766805 0903728968 igor.jansak@minv.sk 6512376 

Plk. Ing. Ondrej HURBANIS riaditeľ OR HaZZ  6 512 225  0908 786951 ondrej.hurbanis@minv.sk 6512223 

Ing. Igor Švrček vedúci odboru CD a PK OÚ 6 512 865  0908130083 igor.svrcek@minv.sk 6514331 

Ing. Ondrej MÁČALKA oblastný hygienik 6510909 6513486 0907 169314 se.riaditel@uvzsr.sk  

plk.Mgr. Vladislav JOPEK riaditeľ OR PZ SE 0961153100   0905 638524 vladislav.jopek@minv.sk  

Ing. Jozef FARKAŠ  riaditeľ SVP Povodie Moravy 7976114   0903 760048 jozef.farkas@svp.sk 7731241 

Ing.Vladimír PAVLÁK tech.prac. Hydromeliorácie š.p. 7731284   0948 814343 pavlak@hmsp.sk  

mailto:pavol.dynka@minv.sk
mailto:rudolf.kormuth@minv.sk
mailto:prednosta.se@minv.sk
mailto:vladislav.jopek@minv.sk


Ing. Jozef  OLEJNÍK nám. SVC TTSK pre oblasť Senica 6517885   0903 769048 olejnik@spravaciest.sk 6512743 

pplk.Ing.Tibor Fehér PhD. náčelník štábu  DK Kuchyňa. 0960390221 0907771555  0903 824774 Feher957@gmail.com 0960390700 

Ing. Pavol HRNČIAR vedúci PaLO OÚ 6965370 0910891004  pavol.hrnciar@minv.sk  

MVDr.Alojz ŽÚREK riaditeľ RVaPS 6512881 6514749 0907 706446 riaditel.se@svps.sk  

Sídlo Okresnej povodňovej komisie je v budove Okresného úradu  Senica, Vajanského 17, tel.číslo 034/6987225 

4. Technický štáb okresnej povodňovej komisie  

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

 Telefón  E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

Plk. Ing. Ondrej HURBANIS riaditeľ OR HaZZ  6 512 225  0908 786951 ondrej.hurbanis@minv.sk 6512223 

kpt. Mgr. Peter ŠEFČÍK – zást. veliteľ jednotky ORHZZ Senica 0961156705  0908786970  peter.sefcik@minv.sk  

Ing. Slávka UVÁČKOVÁ odborný radca O SŽP OU SE 6987316   slavka.uvackova@minv.sk  

Ing. Miroslav HLAVÁČIK SVP,š.p.Povodie Moravy,Malacky 7976119   0911 300291   

Bc. Marta GÁLIKOVÁ OÚ Senica, odbor KR 6512601   0903 225414 marta.galikova@minv.sk  

MVDr.Alojz ŽÚREK riaditeľ RVaPS 6512881 6514749 0907 706446 riaditel.se@svps.sk  

 

5. Krajská povodňová komisia Trnava (Krajská povodňová komisia) 

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

Ing. Gabriela Józan 

Horváth 
predseda 

Okresný úrad Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

+421(0) 905 337 701 

+421(0) 33 55 64 222 
+421(0) 33 55 15 298 prednosta.tt@minv.sk 

 
6. Technický štáb krajskej povodňovej komisie Trnava (Technický štáb krajskej povodňovej komisie) 

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

plk. JUDr. 

Vojtech Valkovič 

Vedúci 

technického 

štábu 

Okresný úrad 

Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

+421(0) 917 170 910 
+421(0) 33 59 20 322 

+421(0) 33 55 13 109 vojtech.valkovic@minv.sk 

mailto:prednosta.tt@minv.sk
mailto:vojtech.valkovic@minv.sk


 

7. Krízový štáb okresného úradu (Krízový štáb obvodného úradu) 

 

Funkcia 

 

Hodnosť, titul 

meno, priezvisko 

 

Smerové číslo, telefón 

 

 

Adresa 

bydliska 

         

mobil 

 

pracovisko 

 

byt 

Fax 

E-mail 

Predseda 

prednosta OÚ 

 

Ing. Vladimír Kocourek 

 

 

0911 467309 651 3450  prednosta.se@minv.sk Senica, Brezová 860/26 

Podpredseda 

vedúci odboru KR OÚ 

Mgr. Igor Janšák 0903 728968 651 3686 0905 766806 igor.jansak@minv.sk Rybky 78 

Tajomník 

odborný  radca 

O KR OÚ 

Ing. Vilma Drinková 0903723674 6987232  vilma.drinkova@minv.sk Senica, Kunov 178 

Člen 

vedúci odboru starostl. 

o ŽP OÚ 

Ing. Pavol Dynka  0910 980159 698 7312 0903 640483 pavol.dynka@minv.sk Holíč,Gagarinova 12 

Člen 

okresný hygienik 

Ing. Ondrej Máčalka 0907 169314 690 9323 

651 5901 

651 3486 se.riaditel@uvzsr.sk 

se.sekretariat@uvzsr.sk 

Senica,S.Jurkoviča 1202/8 

Člen 

Riaditeľ OO PZ 

plk. Vladislav Jopek 

 

 

0915 981036 0961 153100  vladislav.jopek@minv.sk Piešťany, Komenského 2 

Člen 

riaditeľ  

OR HaZZ 

plk. Ing. Ondrej Hurbanis 0908 786951 

961156700 

034 6512225  ondrej.hurbanis@minv.sk Sobotište 164 

 

Člen 

zástupca OS SR – 

vzdušné sily 

mjr. Ing. Tibor Fehér 

 

 

0905 522191 0960 390522 0905 522191 feher957@gmail.com Malacky, 

Záhorácka 29 

mailto:se.riaditel@uvzsr.sk


8. Okresný úrad Trnava  

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

Ing. Gabriela Józan 

Horváth 
predseda 

Okresný úrad Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

+421(0) 905 337 701 

+421(0) 33 55 64 222 
+421(0) 33 55 15 298 prednosta.tt@minv.sk 

9.Krízový štáb okresného úradu Trnava  

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

Ing. Gabriela Józan 

Horváth 
predseda 

Okresný úrad Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

+421(0) 905 337 701 

+421(0) 33 55 64 222 
+421(0) 33 55 15 298 prednosta.tt@minv.sk 

10. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

Meno a priezvisko Funkcia Adresa Telefón Fax E-mail 

stála služba vedúci zmeny 

Okresný úrad Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

112 

+421(0) 33 55 64 222 
+421(0) 33 55 14 222 ks.izs.tt@minv.sk 

 

 
 

 

mailto:prednosta.tt@minv.sk
mailto:prednosta.tt@minv.sk
mailto:ks.izs.tt@minv.sk


 

 

Okresný úrad životného prostredia Senica 
Vajanského 17, 905 01 Senica, tel. predvoľba: 034 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

Ing. Pavol  Dynka prednosta 034/6987312   0910 980159 dynka.pavol@se.ouzp.sk 6513991 

Ing. Miroslava Gergelová Odb.radca na úseku ŠVS 034/6987319  0907 127638 gergelova.miroslava@se.ouzp.sk  

Ivona Bartoňová sekretariát 034/6987311   bartonova.ivona@se.ouzp.sk  

 

Povodie Moravy š.p. 
Pri Maline 1, 901 01  Malacky, tel.predvoľba : 034 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

Ing. Jozef Farkaš riaditeľ 7976112   jozef.farkas@svp.sk  

dispečing stála služba počas povodní 7976111  0911 102349 dispecing.malacky@svp.sk 7731241 

 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica 
Priemyselná 282/22, 905 01 Senica  tel. predvoľba: 034 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

plk. Ing. Ondrej Hurbanis riaditeľ 6512228  0908 786951 ondrej.hurbanis@hazz.minv.sk  

Operačné stredisko   Stála služba 6512222  0908 786953 operacne.se@hazz.minv.sk 6512490 
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Skalica  
Štúrova 1, 908 51 Holíč, tel.predvoľba: 034 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

kpt. Ing. Jozef Jankovič Riaditeľ 6684512  0908 786961 jozef.jankovic@hazz.minv.sk  

Operačné stredisko   Stála služba 6682222  0908 786963 operacne.si@hazz.minv.sk 6684698 
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Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Senica 
Moyzesova 1, 905 01  Senica 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

plk. Mgr. Vladislav Jopek riaditeľ OR PZ v Senici  0961153100  0915 981036 vladislav.jopek@minv.sk 0961153109 

kpt. Mgr. Juraj Adamovič zástupca riaditeľa  0961153600   juraj.adamovic@minv.sk  

operačné stredisko  stála služba  0961153155   osse@minv.sk 0961153149 

 

 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Skalica 
Strážnická 4, 909 01 Skalica 

Meno a priezvisko 

 

Funkcia 

 

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

plk. Ing. Jozef Obuch riaditeľ 0961163100  0915 981030 jozef.obuch@minv.sk 0961163109 

Mjr. Mgr. Robert Sloboda zástupca 0961163102   robert.sloboda@minv.sk  

operačné stredisko  stála služba  0961153155   osse@minv.sk 0961153149 

 

 

Slovenský hydrometeorologický ústav 
denne v čase od 6:00 do 18:00 hod.  

Meno a priezvisko 

  

Telefón E - mail Fax 

pracov. byt mobil 

odbor hydrologických predpovedí a 

výstrah 

Pre nahlásenie vyhlásených 

a odvolaných II. a III.stupňov 

povodňovej aktivity 

02 54774331 

02 54771192 

0259415497 

 0918 976920 

0918 976921 

hips@shmu.sk  
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Ostatné subjekty a útvary využiteľné v prípade potreby 

 
- zdravotná záchranná služba kontakt  : 155 

- územný spolok Slovenského červeného kríža Senica, kontakt 034/6515159, p. Madunická  0903 558914 

- obecný – mestský hasičský zbor – veliteľ ................................., kontakt .......................zmluvné zabezpečenie 

                                                                            zástupca veliteľa ............................., kontakt........................ 

- závodný hasičský útvar – zbor 

Subjekt Meno a priezvisko kontakt poznámka 

Nie je    

    

    

    

 

 

 

 
- iné právnické a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku  (dobrovoľné 

opatrovateľky, SBS, súkromní lekári) 

Meno a priezvisko,  názov Zameranie kontakt poznámka 

MUDr. Benkovičová lekár 034-7772014  

    

    

    

 



III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 

 

Vodné toky pretekajúce mestom - obcou 
Názov toku Dĺžka toku v obci Počet ohrozených 

domov 

Počet ohrozených 

obyvateľov 

Počet ohrozených 

mostov 

Dĺžka 

ohrozených 

komunikácií 

poznámka 

Myjava 1,800 m Nová ulica 115 1 2 km  

       

       

 

 

Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad obcou 
Umiestnenie stanice Výška hladiny Stupeň povodňovej 

aktivity 

Šaštín-Stráže  1.st. 250 cm 

  2.st. 300 cm 

  3.st. 350 cm  

 

 

Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v meste – obci 
 Hlásna povodňová služba obce prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom, povodňovej situácie alebo so vznikom 

mimoriadnej udalosti, na základe ktorých zabezpečí varovanie obyvateľstva, vyrozumenie  orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej 

správy a zložiek HaZZ ako aj susediacich obcí. 

  

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečujú: 

- sieťou sirén 

- rozhlasovým a televíznym vysielaním 

- miestnymi informačnými prostriedkami obce (aj mobilnými) 

- systémami automatizovaného vyrozumenia 

-    prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí. 



Správcovia vodných tokov na území obce 

 
Názov toku Adresa správcu toku Zodpovedná osoba  Číslo telefónu e-mail Číslo faxu 

Myjava Povodie Moravy Ing.Jozef Farkaš 7976112 jozeffarkas@svp.sk  

      

      

      

 



IV. Povodňové záchranné práce obce 

 

Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 

 
Organizácia hlásnej povodňovej služby. 

Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje 

a) ministerstvo vnútra, 

b) okresný  v sídle kraja, 

c) okresný úrad, 

d) obec, 

e) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. 

Hlásna povodňová služba obce prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom, povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej 

udalosti, na základe ktorých zabezpečí varovanie obyvateľstva, vyrozumenie  orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy a zložiek 

HaZZ ako aj susediacich obcí. 

 

Varovanie obyvateľstva  
     Stupne povodňovej aktivity a mimoriadnu situáciu vyhlasuje obec na návrh správcu vodného toku alebo  z vlastného podnetu 
     Varovanie  obyvateľstva na území ohrozenom ničivými účinkami vody po vyhlásení III. stupňa  povodňovej aktivity – stavu ohrozenia 

vykonáva neodkladne prostredníctvom siete sirén varovným signálom  „OHROZENIE VODOU“ 

a) okresný úrad prostredníctvom okresnej siete  sirén v tom prípade, ak  sirény neboli  aktivované  predtým obcou v jeho územnej 

pôsobnosti, alebo právnickou osobou, alebo  fyzickou osobou – podnikateľom, 

b) právnická osoba, alebo  fyzická osoba – podnikateľ, prostredníctvom svojho systému  varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, 

v prípade ak sirény neboli  aktivované predtým  obcou, alebo okresným úradom v sídle kraja.  

Varovný signál „ OHROZENIE VODOU“ a signál „ KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňa hovorenou informáciou  v miestnych 

a hromadných informačných prostriedkoch. 

Pod obcami v pôsobnosti okresného  úradu v sídle kraja rozumejú obce na území kraja, pod obcami v pôsobnosti okresného úradu sa rozumejú 

obce v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu. 



Pod právnickými osobami  - podnikateľmi rozumejú prevádzkovatelia vodných stavieb a osoby, ktoré vyrábajú a skladujú nebezpečné látky 

alebo manipulujú s nebezpečnými  látkami. 

Obec varovanie obyvateľstva zabezpečí : 

 

1. sirénami 

Varovanie obyvateľstva po vzniknutej mimoriadnej udalosti (ďalej MU)  alebo pred bezprostrednou možnosťou jej vzniku sa vykonáva 

varovnými signálmi : 

 

Popis udalosti 
Názov  Signál sirén 

Pri ohrození alebo vzniku MU, 

ako aj pri možnosti rozšírenia 

následkov MU 

 

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ 

 

2 minútový kolísavý tón 

Pri ohrození ničivými účinkami 

vody 

„OHROZENIE VODOU“ 6 minútový stály tón 

- Po skončení ohrozenia, alebo   

účinkov MU 

- vykonávanie skúšok ES 

 

„KONIEC OHROZENIA“ 

 

2 minútový stály tón  

 

         Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou  v hromadných informačných 

prostriedkoch. 

     Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

Obsah slovnej informácie v miestnych informačných prostriedkoch   

Poradie O    b   s   a   h  

1. Deň a hodina vzniku alebo skončenia ohrozenia 

2. Údaje o zdroji ohrozenia 

3. Údaje o druhu ohrozenia 

4. Údaje o veľkosti ohrozeného územia 

5. Základné pokyny na konanie obyvateľstva 

 



2. rozhlasovým a televíznym vysielaním 

Z VVC je na účel varovania a vyrozumenia  možnosť vstupu len do káblovej televízie TV SEN, ktorá sa nachádza v meste Senica, tel. 

034/6517761, e-mail: tvsen@tvsen.sk . TVS Skalica, ktoré sa nachádza v meste Skalica, 034/6644123, e-mail tvs@tvsen.sk. V prípade potreby 

môže byť odvysielaná datová informácia . 

V okrese Senica sa nachádza regionálne rozhlasové vysielanie ZR – záhorácke rádio  so sídlom v Skalici tel.  

034/6600971,  e-mail: radio@zahorackeradio.sk 

 

3. Miestnymi informačnými prostriedkami obce 

V miestnych informačných prostriedkoch – miestnych rozhlasov, ktoré sú vlastníctvom obecných úradov sa odvysiela informácia o vzniku 

mimoriadnej udalosti. 

 

Vyrozumenie osôb o povodňovej situácii 

     Vyrozumenie osôb o povodňovej situácii sa zabezpečuje vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany.  Vyrozumievaciu sieť CO  tvoria 

vyrozumievacie pracoviská. 

Vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečuje: 

1) telekomunikačnými prostriedkami – pevná aj mobilná sieť 

2) elektronickou poštou 

     O vyhlásení a odvolaní stupňov povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie obec bezodkladne informuje obvodný úrad životného prostredia, 

obvodný úrad alebo koordinačné stredisko IZS alebo HaZZ, správcu vodohospodársky významných tokov a SHMÚ (kontakty sú uvedené v časti 

II. PPZP). 

     Obec upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku. 

     Ak je vydaná hydrologická výstraha  2. a 3. stupňa pre určitý región a lokalitu,  obvodný úrad zabezpečí vyrozumenie všetkých starostov 

a primátorov miest o vydaní tejto výstrahy s uvedením času jej platnosti a ukončenia. 
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Predkladanie hlásení 

Obec predkladá priebežné správy o povodňovej situácii v čase od vyhlásenia III.stupňa povodňovej aktivity do odvolania II.stupňa povodňovej 

aktivity Okresnému úradu životného prostredia – denne vo dvoch termínoch : 

a) so stavom k 6,00 hod. do 7,00 hod. 

b) so stavom k 18,00 hod. do 19,00 hod. 

 

Po vyhlásení mimoriadnej situácie tieto správy predkladá okresnému úradu v rovnakých termínoch. 

 

Súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach predkladá obec okresnému úradu životného prostredia do 20 

pracovných dní od času odvolania II.stupňa povodňovej aktivity. Súčasťou súhrnej správy sú aj tabuľky k vyhodnoteniu výdavkov na povodňové 

záchranné práce a škôd spôsobených povodňou na území obce. Vzory správ sú v časti VII. PPZP. 

 

Vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 

 
Vyrozumievaný subjekt Zodpovedná osoba Adresa Číslo telefónu Poznámka 

Rodinné domy     

Súp.č. 166-203, 298-

300,306,165 

Iveta Holková- zástupca 

starostu  obce 

 Vyhlásenie miestnym 

rozhlasom 

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 

 

 

 Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania patrí medzi základné úlohy a opatrenia civilnej 

ochrany, ktoré sa vykonávajú po vyhlásení mimoriadnej situácie. Núdzové zásobovanie je podľa zákona č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych dávok pitnej vody 

a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich 

podmienok na prežitie, najmä dodávok elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie.   

Núdzové ubytovanie je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo postihnutých následkami mimoriadnej 

udalosti.  

 Núdzové zásobovanie môže byť realizované dvojako: buď priamo v oblasti, ktorá je ohrozená alebo zasiahnutá 

mimoriadnou udalosťou (ak evakuácia nie je možná či potrebná) alebo v mieste núdzového ubytovania po evakuácii 

obyvateľstva.   

Predpokladáme že v prípade nevyhlásenia evakuácie osôb, nebude potrebné zaviesť núdzové zásobovanie nakoľko 

obyvateľstvo bude mať dostatok zásob základných potravín  a tiež že prevádzky v oblasti obchodu budú funkčné. Ak by 

došlo k nežiaducim javom spojených s nedostatkom niektorých základných potravín (napr. neúmerné zvyšovanie cien), 

môžu byť vyhlásené mimoriadne regulačné opatrenia (cenová stabilita výrobkov alebo tovarov, predaj obmedzeného 

množstva výrobkov alebo tovarov, predaj výrobkov a tovarov na prídel).  V tomto prípade sa bude postupovať ako je 

uvedené v „Základnej dokumentácii obce na organizáciu predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov s využitím 

mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie“. 

V prípade že dôjde ku kontaminácii vody v studniach alebo podzemných vôd prípadne k inému nežiaducemu javu 

spojenému s nedostatkom pitnej vody bude zahájené núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Núdzové 

zásobovanie pitnou vodou je podľa vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.z. dodávka pitnej vody cisternami alebo inými 

prepravnými prostriedkami pri prerušení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu alebo pri nemožnosti dodávky pitnej 

vody verejným vodovodom. Zásobovanie a výrobu pitnej vody pre obvod Senica zabezpečuje Bratislavská vodárenská 

spoločnosť a.s. Postup pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou obec stanoví v „Pláne núdzového zásobovania obyvateľstva 

pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie“. 



O spôsobe núdzového zásobovania obyvateľstva v prípade evakuácie rozhodnú jednotlivé evakuačné komisie obcí 

obvodu Senica (či pôjde o zabezpečenie prípravy a vydaním jedného teplého jedla na deň a osobu alebo  o vydanie 

pohotovostnej dávky potravín (PODAP) z mobilizačných rezerv SR). Z mobilizačných rezerv je možné si vyžiadať aj 

núdzový balíček, ktorý zahŕňa okrem oblečenia a obuvi aj prikrývku a iné. Prehľad predajní a veľkoskladov, ktoré by mohli 

byť použité pri núdzovom zásobovaní ako i zoznam stravovacích zariadení a vývarovní, ktoré by mohli slúžiť na prípravu 

teplých jedál sú vedené v elektronickej podobe jednotnom informačnom systéme HM. 

Poskytnúť núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľom má obec. Obec vedie v elektronickej podobe 

evidenciu ubytovacích zariadení nachádzajúcich sa v obci  a tiež zoznam objektov, ktoré môžu prechodne slúžiť na núdzové 

ubytovanie obyvateľov. Ak však obec takéto zariadenia nemá alebo možnosti obce nepostačujú, požiada o pomoc obvodný 

úrad.  

Prehľad možnosti núdzového ubytovania 
Zariadenie Adresa Počet stálych lôžok Možnosť vytvoriteľných 

lôžok 

Poznámka 

Kultúrny dom Kuklov č.38 0 120  

     

     

     

 

 

Prehľad vyvarovacích zariadení 
Zariadenie Adresa Bežná kapacita výroby 

jedál 

Maximálna kapacita 

výroby jedál 

Poznámka 

Kultúrny dom Kuklov č.38 0 120  

     

     

     

 

 

 



Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 

 
     V zmysle § 14 ods. 1 písm. i , zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane  obvodný úrad  plánuje, vyhlasuje , riadi  a zabezpečuje evakuáciu, ak 

nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo obcí a rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných 

z obce. 

    Úlohou evakuácie pri povodni je zabezpečiť ochranu obyvateľstva obce pred ničivými účinkami spôsobenými vyliatím vodných tokov 

ohrozujúcich obec alebo prívalovými dažďami. 

 

Evakuačné opatrenia 

 

 Evakuačné opatrenia tvorí súbor informácií 

1. o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení, 

2. o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu, 

3. o počtoch evakuovaných 

4. o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie 

5. o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie 

6. o spôsobe a organizácii presunov evakuovaných,  

7. o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení  a obyvateľstva 

 

 

  

    Obec riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie obce.  Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý 

vymenúva  a odvoláva jej členov a schvaľuje jej štatút. 

    

O spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu 

 

    Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečení evakuácie sa v ust. § 2 uvádza, že evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového 

obmedzenia pohybu osôb na ohrozenom  /resp. zaplavenom/ území : 

a)  krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín 

b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách 

        Časové obmedzenie pobytu osôb na zaplavenom území sa určí spravidla pri vyhlásení evakuácie. 



         Ohrozenie obyvateľstva vodou sa v zmysle § 3a ods.1 písm. b zákona 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane ohlasuje miestnou sirénou 

šesťminútovým stálym tónom.  

         Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva podľa spracovaného “Plánu evakuácie mesta alebo obce“. Vyhlasuje sa v prvom rade miestnym 

rozhlasom ihneď po predchádzajúcom 

vyrozumení mestského alebo obecného úradu hlasnou povodňovou službou príslušného obvodného úradu. 

      Obyvateľstvo obce opustí urýchlene ohrozený priestor po stanovených trasách do priestoru vyvedenia a odtiaľ do miest ubytovania. 

 

    Evakuácia sa vyhlasuje miestnym rozhlasom s tým, že sa uvedie, ktorá časť obce alebo mesta sa bude evakuovať. 

 

       Každá obec si vypracuje presne ohrozené ulice a menovite čísla domov s jeho obyvateľmi, ktoré budú ohrozené záplavami a ktorých bude 

nutné evakuovať. 

 

 

 

Ohrozené ulice resp. čísla 

domov 

Počty ohrozených 

obyvateľov 

Evakuovaných umiestniť 

do priestoru 

Počty osôb Poznámka 

Nová ulica 115 Kultúrny dom 115  

     

     

     

 

 

   Evakuácia zvierat sa plánuje   a vykonáva najmä na záchranu plemenných  a cenných zvierat. Vykonáva sa spravidla až po evakuácii 

obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd. 

 

    Evakuácia hospodárskych zvierat sa zabezpečuje v súčinnosti s obvodným úradom, hasičským záchranným zborom a bude vykonaná len v 

rozsahu časovej závislosti príchodu povodne a dosahu síl a prostriedkov vlastného objektu podľa spracovanej dokumentácie. 

 

Evakuáciu hospodárskych zvierat ovplyvňuje: 

vzdialenosť od vodného toku a času dobehu záplavovej vlny, 

evakuácia s časovým obmedzením alebo dlhodobá, 

miestne podmienky, 



kalkulácia potreby dopravných prostriedkov a určené trasy presunu, 

veterinárne zabezpečenie, 

situácia na ohrozenom území 

realizácia evakuácie domácich (organizuje a zabezpečuje mesto resp. Obvodný úrad). 

 

V povodňovom pláne evakuácie sa určia miesta sústredenia hospodárskych zvierat  evakuovaných z obce. 

 

Subjekt, obyvateľstvo Adresa Počet kusov Miesto sústredenia Priestor umiestnenia 

nemáme     

     

     

 

 

    Evakuácia obyvateľov obce sa vykonáva dopravnými prostriedkami, ak to nie je možné alebo účelné, tak sa evakuuje peši. Obec si naplánuje 

 možnosť použitia všetkých dopravných prostriedkov, ktoré budú použité pri organizovanej evakuácii, to sa týka autobusov nákladných vozidiel 

a vozidiel s osobných s väčšou obsaditeľnosťou. 

   Ďalej si obec v pláne evakuácie označí obyvateľov, ktorí v prípade samovoľnej evakuácie  nevlastnia žiadne motorové vozidlo a bude potrebné 

zabezpečiť ich odsun do neohrozeného územia.    

 

      Evakuačná komisia určí evakuačné trasy,  pokiaľ je povodňou zatopená veľká časť obce alebo mesta. Ak sa jedná o zatopenie časti obce 

alebo mesta evakuačné trasy sú určené po najkratších nezatopených komunikáciách. Evakuačné trasy sú určené po cestách mimo ohrozenia 

povodňou. 

 

    Ubytovanie evakuovaných osôb z obce v prípade povodne sa rieši podľa rozsahu zaplaveného územia a tiež podľa možností poskytnúť 

náhradné ubytovanie v iných častiach obce. V prípade menšieho rozsahu sú evakuované osoby  ubytované u príbuzných, pokiaľ nie je táto 

možnosť, tak obec zabezpečí dočasné ubytovanie v rámci obce alebo v spolupráci  s inými obcami.  

    Pri povodni veľkého rozsahu sú v pláne evakuácie určené evakuačné zberné miesta, kde sa sústredia obyvatelia po uliciach a dopravia 

sa určenými dopravnými prostriedkami do miesta ubytovania  evakuovaných. / náhradné ubytovanie, príbuzní, susedná obec/ 

 

      Obec riadi a zabezpečuje evakuáciu  prostredníctvom evakuačnej komisie obce. Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý 

vymenúva jej členov a schvaľuje jej štatút. Za člena evakuačnej komisie možno vymenovať len odborne spôsobilú osobu. Odbornou 



spôsobilosťou sa rozumie osobná pripravenosť  a schopnosť spracovať  a viesť príslušnú dokumentáciu, navrhovať opatrenia , rieši,  

zabezpečovať a plniť úlohy v rozsahu požiadaviek vyplývajúcich z teoretickej a praktickej prípravy členov evakuačnej komisie. 

     Členovia evakuačnej komisie obce sa podieľajú na  vypracovaní plánu evakuácie zvierat a evakuácie vecí. 

Evakuačným zariadením je evakuačné zberné miesto, evakuačné stredisko, stanica nástupu evakuovaných, stanica výstupu, regulačné stanovište, 

miesto ubytovania a kontrolné stanovište.  

     Pri povodni veľkého rozsahu je možné využiť  všetky evakuačné zariadenia. Ich miesto si obec vytypuje  podľa možných situácii záplav, 

evakuačné stredisko / môže byť kult. dom, obecný úrad/ a vyznačí alternatívy  do mapy. V dokumentácii sa vyznačí najbližšie zberné miesto 

k zaplaveniu  povodňou, stanica nástupu  alebo výstupu evakuovaných a miesto ubytovania. V regulačnom stanovišti sa vykonáva nevyhnutná 

zdravotná pomoc, organizuje sa odsun a zabezpečuje maximálne využitie dopravných prostriedkov.  

 

Plánovanie a zabezpečenie evakuácie 

 

   Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje okrem iného aj z územia ohrozeného vodou a prívalovým dažďom. 

   Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania  a zabezpečenia evakuácie člení na skupiny (§ 6 ods.2 vyhl. MV SR č. 75/1995 Z. z.)  v prípade 

povodne veľkého rozsahu : 

a) deti zo škôl a školských zariadení 

b) matky v domácnosti s deťmi 

c) zdravotne postihnutí občania s rodinnými príslušníkmi 

d) deti zo zdravotníckych zariadení  a zariadení sociálnych služieb 

e) ostatní chorí 

f) zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s možným zaradením ich rodinných príslušníkov 

g) ostatné obyvateľstvo 

 

    Na základe  vzniknutej situácie môže evakuačná komisia obce časovo uprednostniť niektoré skupiny obyvateľstva, najmä deti zo škôl  

a školských zariadení a zo zariadení sociálnych služieb. 

 

  Odporúčaný postup pri evakuácii obyvateľov obce z ohrozeného územia vodou veľkého rozsahu vychádza z predpokladu najväčšej ohrozenosti 

a nutnosti pomoci uvedeným skupinám v tomto poradí: 

1. Deti zo škôl a školských zariadení 

Deti umiestnené v materských školách sa po vyhlásení evakuácie odovzdávajú rodičom a evakuujú sa v skupine ostatného obyvateľstva. 

Deti zo základných škôl sa posielajú domov a tiež sa evakuujú v tejto skupine. Deti nevyzdvihnuté musia ísť s pedagogickým dozorom. 

2. Matky  v domácnosti s deťmi predškolského veku a s deťmi poslanými domov zo škôl 



3. Zdravotne postihnutí občania s rodinnými príslušníkmi. 

4. Deti zo zdravotníckych zariadení. 

5 Ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb. 

6. Personál podieľajúci sa na evakuácii uvedených zariadení si môžu vziať so sebou svoje deti. 

7. Zamestnanci orgánov štátnej správy , samosprávy, právnických a fyzických osôb s ich rod. príslušníkmi 

8. Ostatné obyvateľstvo. 

 

Evakuácia obyvateľstva z územia obce sa vykonáva: 

organizovane s využitím spracovaného plánu evakuácie obce a ich odborného zabezpečenia, 

samovoľnou evakuáciou, pre ktorú sa vytvárajú predpoklady včasnou osvetou, určením 

smerov a trás z ohrozených priestorov a poriadkovým zabezpečením. 

 

 

Odborné zabezpečenie evakuácie obyvateľstva 

 

a) Poriadkové – zabezpečia sily a prostriedky  polície , obecnej polície (ochrana a zabezpečenie verejného poriadku, ochrana majetku, 

bezpečnosť, plynulosť a usmerňovanie dopravy, usmernenie samovoľnej evakuácie, ochrana a zabezpečenie pokoja a poriadku v evakuovaných 

priestoroch, zabránenie rabovaniu v opustených domoch tj. ochrana majetku občanov v evakuovaných priestoroch ). 

 

b) Dopravné - organizuje sa pešo, vlastnými dopravnými prostriedkami ( tými, ktoré sú v meste alebo v objekte ) alebo prostriedkami 

automobilovej dopravy pre zabezpečenie evakuačnej prepravy osôb, popr. preprava vodnými prostriedkami. Obec si v pláne evakuácie pri 

povodňovom pláne záchranných prác naplánuje počty a druhy dopravných prostriedkov použitých na odvoz evakuovaných a tiež uzatvorí 

predbežné zmluvy o budúcej zmluve s dopravnými podnikmi, družstvami, súkromnými dopravcami atď. 

 

Samovoľná evakuácia Predpokladaný počet 

obyvateľov 

Organizovaná evakuácia Miesto sústredenia Počty obyvateľov 

Vlastné dopr. prostriedky 115 nie   

     

     

 

 

 



c) Zdravotnícke - počas presunu zabezpečuje zdravotné stredisko ............................................................ s lekárom ................................................ 

 

 

d) Zásobovacie – za presunu sa neorganizuje. Evakuovaní v meste sú zásobovaní, len odsunom a predisponovaním zásob z obchodov a skladov 

v ohrozených priestoroch, ak sú na to prostriedky a dosť času do príchodu povodne. 

 

e) Pôdohospodárske a veterinárne – napr. zber nezrelej úrody na skŕmenie a veterinárne určenie spôsobilosti zvierat na evakuáciu a určenie 

opatrení na zabránenie vzniku epidémií a nákaz. 

 

 

Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov 

 
Názov toku Kritické miesto Predpokladané opatrenia Zodpovedá Potreba techniky 

Myjava most Strážna služba Ob. Povodňová komisia  

     

     

 

 

 

 

Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat 

a iných odpadov 

 

UMÝVANIE RÚK 
Umývajte si starostlivo a často ruky!!! 

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie 

a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou 

vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC. 

  

PITNÁ VODA 
 Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená. 



  

Voda z vlastnej studne 
Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia  a než sa nedozviete, že 

výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce. 

Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou, nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu 

vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ 

nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú. 

  

 

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní: 
Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-

technickom zabezpečení. 

Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci 

osobe zostupujúcej do studne. 

  

Základný postup: 
 Mechanicky očistiť a tlakovou vodou umyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop 

studne. 

 Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu. 

 Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia 

sviečka zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa. 

 Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne  očistené plochy dôkladne opláchnuť 

čistou vodou a vodu úplne odčerpať. 

 Umyť vnútorné steny studne dezinfekčným prostriedkom. Pracujeme pritom zásadne v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na 

umytých stenách pôsobiť podľa návodu. 

 Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime kalom zanesený pokryv dna studne 

a vymeníme ho novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále 

kalná, ďalej pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu. 

 Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody. Vždy treba rešpektovať návod na použitie.  Potrebu celkového 

množstva prípravku na dezinfekciu vždy vypočítajte podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte 

v kropiacej konvi a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený 

samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu (s dárlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustite. Potom 



napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom dezinfekčného prípravku tak, že táto voda pretečie celým systémom a plynule cez 

všetky vodovodné kohútiky  vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín. 

 Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole. 

  

POTRAVINY (pokyny pre domácnosti) 
  

Zaplavené poľnohospodárske plodiny 
 Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdraviu škodlivé. Tieto 

plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného 

zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna 

a potravinová správa. 

 Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou. 

  

Zaplavené potraviny  
 Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle, kovových obaloch, 

vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky poškodenia resp. porušenia zmien ich 

vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. 

Povodňou zasiahnuté hermeticky balené potraviny je však potrebné pred ich opätovným použitím očistiť a dezinfikovať. Nemožno 

používať potraviny so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet. 

  

Nekonzumujte ani  chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia: 

 javia také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie  pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny 

konzistencie, farby, a pod.),  

 trvanie do 3 hod.  - potraviny (chladené, mrazené) možno považovať za neškodné, ak ich teplota nepresiahla 6 stupňov Celzia, 

 trvanie viac ako 3 hod. – chladené potraviny musia byť laboratórne vyšetrené a rozhodnutie o konzumovateľnosti sa vykoná  na základe 

výsledkov uvedeného vyšetrenia, 

 viac ako 12 hod. – mrazené potraviny okamžite použiť na ďalšie  spracovanie, nie je prípustné ich opätovné zmrazenie.  

  

Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou vodou, 

bahnom, kalom: 

 akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim 

plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dresinky 



 vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov 

 múky, obiloviny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach 

 všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj v prípade, ak by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, 

cereálie, cestoviny, ryža, sušienky, crecry, čokoláda, bonbóny, a pod.) 

  

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, obráťte sa na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a v prípade 

zdravotných ťažkostí (bolesti brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte Vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky nikdy 

nepodceňujte! 

  

Zásady likvidácie následkov povodní v postihnutých obytných budovách a bytoch 
  

Zásady vysúšania domu alebo bytu: 
 urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí 

 ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje 

 buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete sa priotráviť splodinami 

(kysličník uhoľnatý!!) 

  

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu: 
 odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou 

 odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách) 

 než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku 

podľa návodu na obale  

 najprv si natiahnite gumové rukavice 

 nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte vhodným dezinfekčným prostriedkom a nechajte pôsobiť podľa 

návodu. 

 Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky. 

  

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne 
 Najprv si natiahnite gumové rukavice. 

 Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do vhodného dezinfekčného prostriedku. 

 Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do vhodného dezinfekčného prostriedku. 

 Bielizeň po dezinfikácii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku. 



 POZOR – Dezinfekčné prostriedky môžu mať aj bieliace účinky!! 

 Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať, vysušte, vykartáčujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni. 

  

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp 
 Použite nato určené dezinfekčné prostriedky. 

 Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať. 

  

Odstraňovanie živočíšnych odpadov 
 živočíšne odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať v súčinnosti s  orgánmi štátnej 

veterinárnej a potravinovej správy prostredníctvom kafilérnej služby 

 záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat do zeme  

 s odpadmi a rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len pomocou ochranných a pracovných pomôcok (ochranné 

pracovné odevy - plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály - plastové vrecia, potrebné nástroje - vidly, háky a pod.). 

 

 

Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky 

a majetok obyvateľov 

 
Zariadenie Dislokácia Môže ohroziť Počet osôb Poznámka 

Nie sú     

     

     

     

 

Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 

 
Územie (hon) plocha plodina majiteľ poznámka 

Nie je     

     

     



     

Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 

 
Stavba,objekt,zariadenie Dislokácia Počet zamestnancov Poznámka 

Nie je    

    

    

    

 

 

Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie 

znečistenia vody 

 
Vlastník kontakt miesto Nebezpečná látka množstvo opatrenia 

Nie sú      

      

      

      

 



V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

 

Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. (Dopravné prostriedky, 

stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou.) 

 

Druh 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

Poskytovateľ 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

Osoba 

zodpovedná za 

poskytnutie 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

Číslo telefónu 

na pracovisko 

Číslo mobilu Číslo telefónu 

domov 

Číslo faxu E-mailová 

adresa 

Nákladné 

vozidlo 

Kratochvíl 

Alojz 

Kratochvíl 

Alojz 

 0905-730285    

        

        

        

        

 

 

Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie) 

 

Meno a priezvisko funkcia Adresa Telefónne spojenie Poznámka 

Nemáme- činnosti 

zabezpečené zmluvne 

s obcou Smolinské 

    

     

     

     

     

     



 

Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác 

 
Druh 

techniky alebo materiálu 

Miesto 

uloženia  

Osoba zodpovedná  

za poskytnutie 

dopravného 

prostriedku 

Číslo telefónu na 

pracovisko 

Číslo mobilu Číslo telefónu 

domov 

Číslo faxu 

Autocisterna Hasičská 

zbrojnica 

Vladimír 

Smolinský 

 0940509664   

       

       

       

       

 

 

Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 

 
Názov látky Miesto uloženia  Množstvo Kontaktná osoba Poznámka 

nemáme     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových 

záchranných prác 

 
Subjekt Kontaktná osoba Číslo telefónu Počet osôb Menný zoznam osôb 

-     

     

Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systém 

 
Zložka Číslo telefónu Poznámka 

OR PZ Senica 158  
OR PZ Skalica   
OR HaZZ Senica 150  
OR HaZZ Skalica   
Zdrav.záchr.služba 155  
Záchr.brigáda Malacky   

 



VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území obce 

 
Názov subjektu Adresa Zodpovedná osoba Číslo telefónu  E-mail Zoznam osôb 

zodpovedných za 

vykonávanie 

opatrení na ochranu 

pred povodňami 

Číslo telefónu 

       

       

       

       

 



Pomocná dokumentácia 

 

Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami 

 
- Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami 

 

- Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovancie práce, 

povodňové záchranné práce a povodňových škôd 

 

 

- Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii 

a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach 

 

- Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania 

 

 

- Vyhláška MŽP SR č. 313/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení povodňového rizika a o jeho 

prehodnocovaní a aktualizovaní 

 

 

Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami 

 
- Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity 

 

- Príkaz na vyžiadanie osobnej pomoci 

 

- Príkaz na poskytnutie vecného plnenia 

 

- Priebežná správa o povodňovej situácii v obci 

 

- Súhrnná správa o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach v obci + tabuľky k výdavkom  a škodám 



VIII. Prílohy 

 
Obsahom  prílohy povodňového plánu záchranných prác obce sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na 

doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác napr: 

 

- zápisy z protipovodňových prehliadok 

- prehľady nezamestnaných osôb využiteľných na pomocné práce pri odstraňovaní následkov povodní 

- prehľad poslancov  

- prehľad živnostníkov a pod. 


