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ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 



Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní
 správy o mimoriadnej udalosti, uveďte:

svoje meno asvoje meno a ččííslo telefslo telefóónu, znu, z ktorktoréého telefonujete,ho telefonujete,
druh udalosti (podruh udalosti (požžiar, dopravniar, dopravnáá nehoda, povodenehoda, povodeňň, , 
trestný trestný ččin ap.),in ap.),
rozsah udalosti (porozsah udalosti (požžiar domu, bytu, lesa, ohrozenie iar domu, bytu, lesa, ohrozenie 
žživota viacerých osôb, zaplavenie cesty, poivota viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľľa, obce, a, obce, 
ap.),ap.),
miesto udalosti,miesto udalosti,
ak je na miesto udalosti sak je na miesto udalosti sťťaažžený prený príístup, uvestup, uveďďte te 
spôsob prspôsob príístupu, smer, odkiastupu, smer, odkiaľľ je moje možžnnéé miesto miesto 
udalosti dosiahnuudalosti dosiahnuťť a druh pra druh príístupovej cesty.stupovej cesty.

VŠEOBECNÉ
 

ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ
 

POMOCI



Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá
nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej 
udalosti.

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária,  
katastrofa alebo teroristický útok.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo 
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, 
zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a počas ktorej sú vykonávané opatrenia 
na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík 
ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia             
a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov !!!

Niektoré
 

pojmy civilnej ochrany



Civilná
 

ochrana zahŕňa najmä
 

tieto úlohy a opatrenia:
organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré

 spočívajú
 

hlavne v záchrane osôb, poskytnutí
 

predlekárskej a le-
 kárskej

 
pomoci, vyslobodzovaní

 
osôb a v odsune ranených,

organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby,
poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, 
zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie, 
vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických

 opatrení, 
organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú

 
ochranu,

posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodr-
 žovania

 
záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a sta-

 vebnom
 

konaní
 

a technických parametrov zariadení
 

civilnej 
ochrany,
zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývo-

 jovej
 

činnosti v civilnej ochrane.

ÚLOHY CIVILNEJ OCHRANY



Ak zaznie varovný signál:

vznikla mimoriadna udalosvznikla mimoriadna udalosťť,,
podpodľľa ta tóónu signnu signáálu alu a ddĺžĺžky jeho trvania zistite, pred ky jeho trvania zistite, pred ččíím vm váás s 
varuje,varuje,
popoččúúvajte nvajte nááslednslednúú hovorenhovorenúú informinformááciu vysielanciu vysielanúú rozhlasom, rozhlasom, 
televtelevííziou alebo hlziou alebo hláásenseníím obecnm obecnéého (mestskho (mestskéého) rozhlasu.ho) rozhlasu.

Varovanie obyvateVarovanie obyvateľľstva je jedno zstva je jedno z
 

najdôlenajdôležžitejitejšíších opatrench opatreníí
 

civilnej civilnej 
ochrany. Varovanie je vykonochrany. Varovanie je vykonáávanvanéé

 
varovnými signvarovnými signáálmi lmi 

uskutouskutočňčňovanými prostrednovanými prostrednííctvom sirctvom siréén. Varovnn. Varovnéé
 

signsignáály  sly  súú
 nnáásledne dopsledne dopĺňĺňananéé

 
hovorenou informhovorenou informááciou prostrednciou prostrednííctvom ctvom 

hromadných informahromadných informaččných prostriedkov.ných prostriedkov.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA



Varovný signál
 

VŠEOBECNÉ
 

OHROZENIE
sa vyhlasuje  dvojminútovým kolísavým tónom sirén 
a následne  je doplnený slovnou –

 
hovorenou 

informáciou o
 

podrobnostiach a
 

charaktere 
ohrozenia. Počas vojnového stavu a počas vojny sa 
ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného 
vzdušného napadnutia územia štátu 

Varovný signál
 

OHROZENIE VODOU
sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén
a následne je doplnený slovnou informáciou

KONIEC OHROZENIA
dvojminútový stály tón sirén bez opakovania

2 min.2 min.

2 min.2 min.

6 min.6 min.

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava 
prevádzkyschopnosť

 
systémov varovania dvojminútovým stálym tónom 

sirén. O
 

pravidelnom preskúšaní
 

funkčnosti sirén a o ďalších skúškach 
mimo tohto termínu informujú

 
rozhlas, televízia a tlač

 
!

VAROVNÉ
 

SIGNÁLY 
A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA



pri pobyte v budove
zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný),
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.

KEĎ
 

ZAZNIE VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY



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.



Chemické
 

nebezpečné
 

látky spôsobujú
 

poškodenie 
centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, 
zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú

 metabolizmus postihnutého. V
 

prípade havárie 
spojenej s

 
únikom chemických nebezpečných

 
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 kontamináciu vodných zdrojov.

AKO SA SPRÁVAŤ
 

PRI ÚNIKU
CHEMICKEJ NEBEZPEČNEJ

 
LÁTKY



spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení –
baktérie, rickettsie, vírusy, plesne a proteínové toxíny, šírené
nainfikovanými prenášačmi (hmyz, hlodavce, divo žijúce 
zvieratá),
kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi –
pastami, šírenými v tubách, ampulkách, listoch a balíkoch, 
injekciách, kontaminovaných potravinách,  nápojoch 
a krmivách,
spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.

BIOLOGICKÉ
 

OHROZENIE 



Pri podozrení
 

z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. 
pri použití

 
biologických prostriedkov je potrebné:

dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické
a protiepizootické opatrenia,
sledovať informácie o situácii poskytované miestnou 
samosprávou,
pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt  ochorení osôb 
a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu 
zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba 
na nevyhnutný čas  (napr. nákup základných životných potrieb),
priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu 
vo svojich bytoch a v domoch.

AKO SA SPRÁVAŤ
 

PRI ÚNIKU
BIOLOGICKEJ NEBEZPEČNEJ LÁTKY



NetriasNetriasťť so zso záásielkou, neotvsielkou, neotvááraraťť a nevyberaa nevyberaťť obsah.obsah.
VloVložžiiťť zzáásielku do plastovsielku do plastovéého vrecka alebo inho vrecka alebo inéého vhodnho vhodnéého ho 
uzatvuzatvááraterateľľnnéého obalu, prho obalu, príípadne zakrypadne zakryťť..

Postup manipulácie s podozrivou zásielkou



Pri vysypanPri vysypaníí obsahu tento neutieraobsahu tento neutieraťť (nev(nevííririťť), ale okam), ale okamžžite ite 
zakryzakryťť ffóóliou, papierom, smetným koliou, papierom, smetným koššom ap. a uom ap. a užž neodkrývaneodkrývaťť..
Ak sa prAk sa prášášok dostal na odev, tento vyzliecok dostal na odev, tento vyzliecťť a a ďďalej s nalej s níím m 
manipulovamanipulovaťť podobne ako s podozrivou zpodobne ako s podozrivou záásielkou.sielkou.
UpozorniUpozorniťť nadriadennadriadenéého o udalosti a nahlho o udalosti a nahláásisiťť ju na tiesju na tiesňňovovúú
linku 112, 158, 150.linku 112, 158, 150.
OpustiOpustiťť miestnosmiestnosťť, vypn, vypnúúťť ventilventilááciu, uzatvoriciu, uzatvoriťť oknoknáá
a dvere, zabra dvere, zabráániniťť vstupu do miestnosti iným osobvstupu do miestnosti iným osobáám.m.
OznaOznaččiiťť miestnosmiestnosťť oznamom POZOR, PODOZRIVoznamom POZOR, PODOZRIVÁÁ ZZÁÁSIELKA SIELKA 
! NEVSTUPOVA! NEVSTUPOVAŤŤ !!
UmyUmyťť si ruky mydlom a vlasi ruky mydlom a vlažžnou vodou, pri kontaminnou vodou, pri kontamináácii odevu cii odevu 
odporodporúúččame osprchovaame osprchovaťť sa od hlavy nadol.sa od hlavy nadol.
VypracovaVypracovaťť zoznam osôb, ktorzoznam osôb, ktoréé pripriššli do styku so zli do styku so záásielkou, sielkou, 
prpríípadne boli v rovnakej miestnosti a tento odovzdapadne boli v rovnakej miestnosti a tento odovzdaťť veliteveliteľľovi ovi 
zzáásahu.sahu.
Po prPo prííchode zasahujchode zasahujúúcich jednotiek sprcich jednotiek spráávavaťť sa podsa podľľa pokynov a pokynov 
veliteveliteľľa za záásahu. sahu. 



VeVeľľa zna znáámok na obmok na obáálke.lke.
NeznNeznáámy odosielatemy odosielateľľ..
NesprNespráávne napvne napíísansanáá adresa, nespradresa, nespráávne tituly a oslovenie adresvne tituly a oslovenie adresááta.ta.
UvedenUvedenéé tituly, ale tituly, ale žžiadne meno a priezvisko.iadne meno a priezvisko.
GramatickGramatickéé chyby, neuvedenchyby, neuvedenáá spiatospiatoččnnáá adresa.adresa.
OlejovOlejovéé alebo farebnalebo farebnéé šškvrny, podozrivý zkvrny, podozrivý záápach.pach.
VyVyššššia hmotnosia hmotnosťť listu.listu.
Tvarovo nesTvarovo nesúúmernmernáá alebo nerovnalebo nerovnáá obobáálka, vylka, vyččnievajnievajúúce drôty alebo ce drôty alebo 
kovovkovovéé ffóólie.lie.
VeVeľľa zabezpea zabezpeččovacieho materiovacieho materiáálu, ako lepiace plu, ako lepiace páásky, nsky, náálepky ap.lepky ap.
VeVeľľa na náápisov a oznapisov a označčeneníí, farebne a tvarovo p, farebne a tvarovo púútavých ntavých náálepiek                    lepiek                    
s textom alebo obrs textom alebo obráázkami.zkami.
OznaOznaččenie na obenie na obáálke  ako lke  ako „„dôverndôverné“é“, , „„do vlastných rdo vlastných rúúkk““ alebo alebo 
„„osobnosobné“é“..
OdliOdliššnnéé miesto odoslania na spmiesto odoslania na späätnej adrese od miesta odoslania na  tnej adrese od miesta odoslania na  
popoššte.te.

Podozrivé
 

materiály a zásielky sa vo väčšine prípadov vyznačujú
 kombináciou viacerých identifikačných znakov.

Identifikačné
 

znaky podozrivej zásielky



AKO SA SPRÁVAŤ
 

PRI ÚNIKU
RÁDIOAKTÍVNEJ 

NEBEZPEČNEJ LÁTKY



ččo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepššie ie 
v pivniv pivniččných priestoroch), ných priestoroch), 
pokiapokiaľľ ste mohli prste mohli prííssťť do styku sdo styku s rráádioaktdioaktíívnymi lvnymi láátkami tkami 
vv ččase, nease, nežž ste sa staste sa staččili ukryili ukryťť, potom:, potom:
--

 
pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev 
aa

 
obuv odloobuv odložžte do te do neprievzduneprievzduššnnééhoho

 
obalu aobalu a

 
nepounepoužžíívajte vajte 

ich,ich,
--

 
dôkladne si umyte ruky, tvdôkladne si umyte ruky, tváár ar a

 
vlasy, vyplvlasy, vyplááchnite si ochnite si očči, i, 

úústa, vysta, vyččistite si nos aistite si nos a
 

uušši,i,
--

 
ak je to moak je to možžnnéé, osprchujte sa a, osprchujte sa a

 
vymevymeňňte si bielizete si bielizeňň,,

uzavrite a utesnite oknuzavrite a utesnite oknáá a dvere, vypnite ventilaa dvere, vypnite ventilaččnnéé
aa klimatizaklimatizaččnnéé zariadenia,zariadenia,

sledujte sprsledujte spráávy v hromadných informavy v hromadných informaččných prostriedkoch,ných prostriedkoch,
pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacpripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacíích ch 
ciest a povrchu tela,ciest a povrchu tela,



jjóódovdovéé prpríípravky upravky užžite po ite po obdrobdržžananíí varovnvarovnéého signho signáálu lu 
o vzniku radiao vzniku radiaččnej havnej haváárie atrie atóómovej elektrmovej elektráárne. Drne. Dáávkovanie vkovanie 
a spôsob poua spôsob použžitia je uvedený v nitia je uvedený v náávode na vode na krabikrabiččkeke alebo alebo 
v informav informaččnom letnom letááččiku,iku,

zabezpezabezpeččte svoje potraviny ate svoje potraviny a zzáásoby vody pred mosoby vody pred možžnou nou 
kontaminkontaminááciou ulociou uložženeníím do obalov, chladnim do obalov, chladniččky, mrazniky, mrazniččky ky 
alebo komory. Nepoualebo komory. Nepoužžíívajte nechrvajte nechráánennenéé potraviny, ovocie  potraviny, ovocie  
a zeleninu,a zeleninu,
pripravte si evakuapripravte si evakuaččnnúú batobatožžinu,inu,
ččakajte na akajte na ďďalalššie pokyny,ie pokyny,
postarajte sa opostarajte sa o hospodhospodáárske zvieratrske zvieratáá
--

 
zatvorte ich azatvorte ich a

 
dajte im zdajte im záásobu krmovsobu krmovíín an a

 
vody na dva dni,vody na dva dni,

--
 

zzáásoby krmiva asoby krmiva a
 

vody zabezpevody zabezpeččte pred kontaminte pred kontaminááciou  ciou  
prekrytprekrytíím plachtou alebo fm plachtou alebo fóóliou zliou z

 
plastu ap.plastu ap.



VVŽŽDY PLATDY PLATÍÍ
 

!!!!!!
ochrannochrannáá

 
maska a akmaska a akáákokoľľvek nvek nááhrada, slhrada, slúúžži iba na i iba na úúnik                             nik                             

z ohrozenz ohrozenéého priestoru.ho priestoru.
nebezpenebezpeččnnáá

 
lláátka sa pri tka sa pri úúniku niku šíšíri v smere vetra.ri v smere vetra.

úúnik z ohrozennik z ohrozenéého priestoru voho priestoru voľľte kolmo na smer vetra.te kolmo na smer vetra.

AKO SA SPRÁVAŤ
PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA

PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ
 

LÁTKU 

AKO SA SPRÁVAŤ
PRI DOPRAVNEJ NEHODE VOZIDLA

PREPRAVUJÚCEHO NEBEZPEČNÚ
 

LÁTKU 



odstavte vozidlo, pododstavte vozidlo, podľľa moa možžnostnostíí mimo dosah pôsobenia mimo dosah pôsobenia 
nebezpenebezpeččnej lnej láátky tak, aby  zostala zachovantky tak, aby  zostala zachovanáá priepustnospriepustnosťť
komunikkomunikáácie pre prcie pre prííchod zchod zááchranných zlochranných zložžiek,iek,

ak ste sa neoak ste sa neoččakakáávane ocitli vvane ocitli v dosahu pôsobenia dosahu pôsobenia 
nebezpenebezpeččnej lnej láátky, zastavte motor vozidla atky, zastavte motor vozidla a urýchlene urýchlene 
opustite zamorený priestor, chropustite zamorený priestor, chrááňňte si dýchacie cesty te si dýchacie cesty 
vreckovkou, vreckovkou, 
bez ohrozenia vlastnbez ohrozenia vlastnéého ho žživota zistite, ivota zistite, ččo sa stalo, vo sa stalo, v žžiadnom iadnom 
prpríípade sa nepriblipade sa nepribližžujte kujte k havarovanhavarovanéému dopravnmu dopravnéému mu 
prostriedku, prostriedku, 
oznoznáámte nehodu hasimte nehodu hasiččskej askej a zzááchrannej sluchrannej služžbe, zdravotnej be, zdravotnej 
zzááchrannej sluchrannej služžbe alebo polbe alebo políícii,cii,

nedotýkajte  sa nebezpenedotýkajte  sa nebezpeččnej lnej láátky ani predmetov, ktortky ani predmetov, ktoréé by by 
mohli bymohli byťť ňňou kontaminovanou kontaminovanéé,,

po prpo prííchode zchode zááchranných zlochranných zložžiek sa riaiek sa riaďďte pokynmi velitete pokynmi veliteľľa a 
zzáásahu alebo polsahu alebo políície.cie.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody,
pri ktorej došlo k

 
úniku nebezpečnej látky:



Evakuácia z oblasti ohrozenia

SMER 
VETRA

M J T C o .

SMER ÚNIKU Z 
OHROZENÉHO 

PRIESTORU (KOLMO 
NA SMER VETRA!)



Trieda nebezpečnostiUN kód identifikuje látku podľa 
medzinárodných dohôd o preprave

 

NL

Význam čísiel Kemlerovho

 

kódu

2

 

-

 

vytváranie

 

plynov

 

tlakom

 

alebo

 

chemickou reakciou

3

 

-

 

horľavosť

 

kvapalín

 

(pár) a

 

plynov alebo

 

kvapalín

4

 

-

 

horľavosť

 

tuhých látok

5

 

-

 

oxidujúci

 

(horenie

 

podporujúci) účinok

6

 

-

 

jedovatosť

 

alebo

 

nebezpečenstvo

 

infekcie

7

 

-

 

rádioaktivita

8

 

-

 

žieravosť

 

(korozívnosť)

9

 

-

 

nebezpečenstvo

 

prudkej

 

spontánnej

 

reakcie

MJ 
T 
Co.

33
1203

Kemlerov
 kód

UN kód

výbušné
 

látky

stlačené
 

plyny

horľavé
 

kvapaliny

horľavé
 

pevné
 

látky

samozápalné
 

látky

látky vyvíjajúce plyny

jedovaté
 

látky

infekčné
 

látky

rádioaktívne látky

žieraviny

PREPRAVA NEBEZPEČNÝCH LÁTOK -
 

OZNAČOVANIE  VOZIDIEL



O povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď
 

sa 
zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich 

korýt a zaplaví
 

priľahlé
 

územie.

AKO SA SPRÁVAŤ
PRI POVODNIACH A ZÁPLAVÁCH 



vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude 
zaplavené vodou,
hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov
a garáží umiestnite do vyššieho poschodia,
pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko 
položených dverí a okien,
pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 
dni,
ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte 
ho na použitie,
pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat,
upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
pripravte si evakuačnú batožinu.

PRED OHROZENÍM
POVODŇAMI A ZÁPLAVAMI



opustite ohrozený priestor,
zbytočne netelefonujte, len v prípade tiesňového 
volania,
v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre 
opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny 
členov evakuačnej komisie,
v prípade časovej tiesne sa okamžite presuňte na 
vytipované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.

V OBDOBÍ
 

POVODNÍ
 

A ZÁPLAV 



nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická
narušenosť, obývateľnosť), rozvody energií (plyn, 
elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody.
zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, 
poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín 
zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika.
informujte sa o miestach humanitárnej pomoci.
kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady 
škôd, prípadne obec alebo mesto.

PO POVODNIACH A
 

ZÁPLAVÁCH 



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,
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 rozvahu!

AKO SA SPRÁVAŤ
 

PRI EVAKUÁCII



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, sviečka a zápalky,
ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia 
(mobilný telefón),
pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

Odporúčaná
 

hmotnosť
 

evakuačnej batožiny:
do 25 kg pre deti a do 50 kg pre dospelých

EVAKUAČNÁ
 

BATOŽINA





-
 

obdobne ako evakuačná
 

-

Odporúčaná
 

hmotnosť
 

evakuačnej batožiny:
do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých

Zoznam vecí, ktoré
 

je zakázané
 

brať
 

do úkrytu:

zbrane všetkého druhu, 
alkohol a iné

 
návykové

 
látky, 

zapáchajúce a ľahko zápalné
 

látky,
objemné

 
predmety, kočíky, periny ap.,

domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
zapaľovače, cigarety, ponorné

 
variče,

jedlá
 

podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

ÚKRYTOVÁ
 

BATOŽINA



správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým 
poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
neplytvajte vodou a potravinami,
udržujte čistotu a poriadok,
nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte 
hlasno,
chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické
spotrebiče.

AKO SA SPRÁVAŤ
 

V ÚKRYTE



Improvizované
 

prostriedky individuálnej ochrany sa 
používajú

 
najmä

 
pri:

presune osôb do presune osôb do úúkrytov,krytov,
úúniku zniku z

 
priestoru zamorenpriestoru zamorenéého nebezpeho nebezpeččnou lnou láátkou,tkou,

prekonprekonáávanvaníí
 

zamorenzamorenéého priestoru,ho priestoru,
evakuevakuáácii obyvatecii obyvateľľstva.stva.

Improvizované
 

prostriedky individuálnej ochrany sú
 určené

 
na ochranu dýchacích ciest a

 
očí, ak neboli 

vydané
 

ochranné
 

masky a
 

prostriedky na ochranu 
povrchu tela.

IMPROVIZOVANÁ
 

OCHRANA
DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA



OdporOdporúúčča sa poua sa použžiiťť
 

ččiapky, iapky, ššatky, atky, šášály, ly, 
cez ktorcez ktoréé

 
je vhodnje vhodnéé

 
natiahnunatiahnuťť

 
kapuckapucňňu, u, 

prpríípadne nasadipadne nasadiťť
 

ochrannochrannúú
 

prilbu prilbu 
(najlep(najlepššie cyklistickie cyklistickúú, pracovn, pracovnúú, ly, lyžžiarsku iarsku 

a podobne). Najvhodneja podobne). Najvhodnejšíším spôsobom m spôsobom 
ochrany ochrany úúst a nosa je prekrytie týchto st a nosa je prekrytie týchto 

ččastastíí
 

kusom flanelovej tkaniny alebo frotkusom flanelovej tkaniny alebo frotéé
 uteruteráákom mierne navlhkom mierne navlhččeným vo vode, eným vo vode, 

vodnom roztoku svodnom roztoku sóódy alebo kyseliny dy alebo kyseliny 
citrcitróónovej. Onovej. Očči chri chráánime okuliarmi nime okuliarmi 

uzavretuzavretéého typu (potho typu (potáápapaččskskéé, plaveck, plaveckéé, , 
lylyžžiarske a podobne). Vetracie prieduchy iarske a podobne). Vetracie prieduchy 
na okuliaroch prelepna okuliaroch prelepííme lepiacou pme lepiacou pááskou.skou.

Ochrana hlavy



VVššeobecne plateobecne platíí
 

zzáásada, sada, žže kae kažždý druh dý druh 
odevu poskytuje urodevu poskytuje urččititúú

 
mieru ochrany, mieru ochrany, 

pripriččom vom vääččšíší
 

popoččet vrstiev zvyet vrstiev zvyššuje uje 
koeficient ochrany. Na ochranu môkoeficient ochrany. Na ochranu môžžete ete 

poupoužžiiťť
 

dlhdlhéé
 

zimnzimnéé
 

kabkabááty, bundy, nohavice, ty, bundy, nohavice, 
kombinkombinéézy, zy, ššuušštiakovtiakovéé

 
ššportovportovéé

 
ssúúpravy. pravy. 

PouPoužžititéé
 

ochrannochrannéé
 

odevy je nutnodevy je nutnéé
 dostatodostatoččne utesnine utesniťť

 
na krku, rukna krku, rukáávoch a voch a 

nohaviciach. Netesnennohaviciach. Netesnenéé
 

zapzapíínanie a rôzne nanie a rôzne 
nenežžiadiadúúcece

 
trhliny v odeve je nutntrhliny v odeve je nutnéé

 
prelepiprelepiťť

 lepiacou plepiacou pááskou. Ku vskou. Ku vššetkým ochranným etkým ochranným 
odevom je vhodnodevom je vhodnéé

 
poupoužžiiťť

 
nepremokavý nepremokavý 

plplášášťť
 

(napr. pl(napr. plášášťť
 

do dado dažďžďa) alebo plachtu a) alebo plachtu 
prehodenprehodenúú

 
cez hlavu.cez hlavu.

Ochrana trupu 



Veľmi dobrým ochranným 
prostriedkom rúk sú

 
gumené

 rukavice. Pre ochranu nôh sú
 najvhodnejšie gumené

 
a kožené

 čižmy, kožené
 

vysoké
 

topánky. 
Pri použití

 
nízkych topánok je 

vhodné
 

zhotoviť
 

si návleky 
z igelitových vrecúšok alebo tašiek.

Ochrana rúk a nôh



Pri použití
 

improvizovanej ochrany je potrebné
 

dodržiavať
 

nasledujúce 
zásady:

celý povrch tela musí
 

byť
 

zakrytý,
všetky ochranné

 
prostriedky je nutné

 
čo najlepšie utesniť,

na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac 
ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.
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