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1) Účel plánu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
a) Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na evakuáciu a

b)

c)
d)

e)

ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia
a majetku.
Obec vykonáva hlásnu službu na území obce.
Účelom plánu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb je zabezpečiť včasné varovanie
obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti.
Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb sa technicky zabezpečujú:
- sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,
- prostredníctvom rozhlasového vysielania a televízneho vysielania,
- domácimi rozhlasmi, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy,
- miestnymi informačnými prostriedkami obce,
- systémami automatizovaného vyrozumenia,
- prostredníctvom verejných elektronických komunikačných sietí.
Sirény sú zdrojom výstražného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené v prílohe
„Vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany“.

2) Právne normy vymedzujúce úlohy a opatrenia, zamerané na varovanie obyvateľstva a vyrozumenie
osôb

a) Zákon NR SR č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
b) Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
3) Definovanie pojmov používaných v pláne varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

Informačný systém civilnej ochrany - tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany.
Hlásna služba - zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri riešení
následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej udalosti.
Informačná služba - zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie informácií.
Varovanie – je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa zabezpečuje výstražný efekt a
prvotná informácia obyvateľstvu o hroziacom nebezpečenstve určená na zníženie alebo na eliminovanie
následkov.
Vyrozumenie – je súbor organizačných a technických opatrení, ktorými sa v stanovených časových
limitoch zabezpečuje prienik signálov a informácií určeným právnickým osobám a fyzickým osobám.
4) Varovné signály

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.
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom
KONIEC OHROZENIA dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
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Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým
stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.
Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo vysielaní rozhlasových
staníc a televíznych staníc alebo v miestnych informačných prostriedkoch obce. Slovná informácia
obsahuje:
- deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
- údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
- údaje o veľkosti ohrozeného územia,
- základné pokyny pre obyvateľstvo.
Kolísavým tónom sirén v trvaní dvoch minút sa vyhlasuje aj ohrozenie v prípade, ak hrozí alebo dôjde
k vzdušnému napadnutiu územia štátu. Ak prostriedok varovania, ktorým sa takého ohrozenie
vyhlasuje, umožňuje reprodukovať hovorené informácie, bezprostredne po kolísavom tóne sirén musí
byť trikrát reprodukovaná veta "Pozor, vzdušný poplach".
Varovací systém sa nesmie preskúšavať:
- v nočných hodinách,
- v dňoch pracovného pokoja,
- spôsobom, pri ktorom by mohla nastať zámena so skutočným varovaním obyvateľstva.
Varovací systém sa preskúšava spravidla v druhý piatok kalendárneho mesiaca o 12.00 hod.
5) Tabuľkový prehľad sirén v obci

P.č. Umiestnenie, adresa
sirény
1
Požiarna zbrojnica s. č.
316

Typ
sirény
DS 777

Výkon
sirény
3,5 kW

Rok
výstavby

Majiteľ

Ovládanie

OÚ Pov. Bystrica CO

MO

6) Miestny rozhlas v obci a jeho pokrytie

V obci je miestny rozhlas s malou rozhlasovou ústredňou MRU 800 DO. Uvedená do prevádzky v roku
1995. Jeho pokrytie na poskytnutie informácií občanom obce resp. na zabezpečenie výstražného efektu
– varovných signálov je nasledovné: ..........
Stav prevádzkyschopnosti: prevádzkyschopný.

4

7) Káblová televízia v obci a možnosti vstupu do vysielania

V obci síce je vybudovaná, nie je možný priamy vstup do vysielania.

8) Schéma vyrozumenia s uvedením čísiel telefónnych staníc

Obec
P.
č.
1.
2.
3.

Meno a priezvisko
JUDr. Ján Mičic
- starosta

Telefónne stanice
Pracovisko
Doma
Mobil

Adresa bydliska

4681932

Ján Mičega
- zástupca starostu
Ján Hybký
pracovník zodpovedný
za CO obce

Základná škola a Materská škola
P.
č.
1.

Meno a priezvisko

Pracovisko

Telefónne stanice
Doma

Mobil

Telefónne stanice
Doma

Mobil

Adresa bydliska

Milan Kuchta
riaditeľ ZŠ

2.

Krízový štáb obce
P.
č.
1.
2.
3.
4.

Meno a priezvisko

Pracovisko

Adresa bydliska

JUDr. Ján Mičic
-predseda

Ján Mičega
- podpredseda
Janka Jánošková
Ján Hybký

Evakuačná komisia
Je zhodná s Krízovým štábom obce, / ak nie vložiť tabuľku EK/
Povodňová komisia obce
Titul, meno,
priezvisko
JUDr. Ján
Mičic
Ján
Mičega
Janka
Jánošková

Funkcia
v povodňovej
komisii

Číslo telefónu
na pracovisku

predseda

4 681 932

Číslo telefónu
domov

podpredseda
člen

4 681 932

člen

4 681 932

Ján
Hybký
Radoslav
Vranák
Pavol

člen
člen
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Mobil

Adresa bydliska

Hachran
Jozef
Veteška
Pavol
Hrbáček
Zdenko
Baranec

člen
člen
člen

9) Varovanie obyvateľov žijúcich na odľahlých miestach obce

Odľahlé miesta v k. ú. obce formou SMS.
.
10) Texty relácií do miestneho rozhlasu a káblovej televízie

Text relácie pre prípad úniku nebezpečnej látky:
Vážení občania,
venujte prosím pozornosť nasledujúcej dôležitej správe :
Dnes, ……….. (dátum ) o ……….. hodine došlo (kde – v objekte, na ceste a pod.)…………...............
………………………………………..( na území obce …………………..) k prevádzkovej havárii
s únikom nebezpečnej látky ……………………………............
Oblak nebezpečnej látky sa pohybuje smerom …………………………………..............
Z tohoto dôvodu žiadame občanov, ktorí sa nachádzajú v týchto oblastiach, aby:
Variant 1 :
/ únik čpavku / sa čo najkratšou cestou presunuli do budov, podľa možnosti do suterénnych miestností.
Uzatvorili a utesnili okná, dvere a iné vetracie otvory. Podľa možnosti dýchali cez
navlhčené uteráky a tým čo najviac zamedzili pôsobeniu nebezpečnej látky na
organizmus.
Variant 2 :
/ evakuácia /
urýchlene opustili uvedené oblasti ……………………………….................
……………………………………………………………………….............
smerom ………………........... . Pred odchodom je potrebné vypnúť elektrické
a
plynové spotrebiče, pomáhať v rámci svojich možností deťom bez dozoru, nemocným
susedom a invalidným osobám.
Žiadame občanov, aby zachovali pokoj a disciplinovane sa podriadili nariadeniam príslušníkov
policajného zboru a civilnej ochrany. O vývoji situácie a o ochranných opatreniach Vás budeme
priebežne informovať.
Text relácie pre prípad ohrozenia vodou:
Vážení občania,
venujte prosím pozornosť nasledujúcej dôležitej správe :
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Dnes, ……….. (dátum ) o ……….. hodine došlo na VS L.Mara, Nosice,lokálne povodne,:
K rozrušeniu hrádze prívodného kanála v lokalite : ........................................................................
Ohrozené sú nasledovné časti našej obce : ......................................................................................
Z tohoto dôvodu žiadame občanov, ktorí sa nachádzajú v týchto oblastiach, aby:
Variant 1 :
/ ..................... / ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Variant 2 :
/ evakuácia /
urýchlene opustili uvedené oblasti ……………………………….................
……………………………………………………………………….............
smerom ………………................ . Pred odchodom je potrebné vypnúť elektrické a
plynové spotrebiče, pomáhať v rámci svojich možností deťom bez dozoru, nemocným
susedom a invalidným osobám.
Žiadame občanov, aby zachovali pokoj a disciplinovane sa podriadili nariadeniam príslušníkov
policajného zboru a civilnej ochrany. O vývoji situácie a o ochranných opatreniach Vás budeme
priebežne informovať.
12) Zoznam dôležitých kontaktov

Subjekt
Vedúci odboru
COaKR – ObÚ PB
Vedúci ObÚ ŽP
Prednosta ObÚ
PVS a.s.
SSE a.s. Žilina
SPP a.s. Žilina
HaZZ Pov. Bystrica
Polícia
Záchranná služba

Telefón

Fax

4300 139

4300 103

4300193
4326 074
4300 146
4331153
0850111468
0850111727
150, 112
158, 112
155, 112

13) Mapa obce

Tvorí prílohu plánu VO

Spracoval: Ing. Miroslav Žbánek
Dňa: 10.11.2010
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e-mail
0918 998 095
stála služba
OCOaKR

