
                                                                         
Číslo:  187/2010       Výtlačok č. 1 
15. november 2010                                                                           Počet listov: 145 
                                               Počet príloh: 1 
 
 
 
 
 

Obec Lúčka 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Povodňový plán záchranných prác 
 

 
 
Dátum aktualizácie: 15. 11. 2010  
 
 
 
         Ľuboš Tatranský 
            Starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
Dátum predloženia na ObÚ v Poprade: .................................. 
         Pečiatka a podpis  
 



OBSAH POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE 
 

A. Textová časť 
Textová časť povodňového plánu záchranných prác obce obsahuje 
 
I. Zámer zabezpe čenia, riadenia a vykonania povod ňových záchranných prác 
 
II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povod ňami, vrátane 
adries, 
čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu 
1. Obecná povodňová komisia 
2. Krízový štáb obce 
3. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade 
4. Obvodná povodňová komisia 
5. Technický štáb obvodnej povodňovej komisie 
6. Obvodný úrad Poprad/krízový štáb obvodného úradu 
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade 
9. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 
10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade 
11. Záchranné zložky IZS 
 
III. Stupne povod ňovej aktivity, predpovedná povod ňová služba, hlásna povod ňová služba a 
varovanie obyvate ľstva 
1. Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie 
2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí 
nad 
obcou 
3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci 
4. Správcovia vodných tokov na území obce 
 
IV. Povod ňové záchranné práce obce 
1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou 
2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 
3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov 
(opatrenia 
na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, 
zápch 
vytvorených z vodou priplavených predmetov) 
5. Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania 
uhynutých 
zvierat a iných odpadov 
6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a 
prostriedky 
a majetok obyvateľov 
7. Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 
8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 
9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na 
zamedzenie 
znečistenia vody 
 
V. Sily a prostriedky na výkon povod ňových záchranných prác 
1. 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 
2. Zoznam členov obecného hasičského zboru 
3. Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác 
4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 
5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon 
povodňových 
záchranných prác 



6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 
 
VI. Zoznam povod ňových plánov záchranných prác právnických osôb a fy zických osôb – 
podnikate ľov na 
území obce 
Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov 
obsahuje tieto 
údaje: 
1. Názov subjektu 
2. Adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu 
3. Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v 
povodňovom 
pláne záchranných prác, ich adresy a spôsoby vyrozumenia 
 
VII. Pomocná dokumentácia 
1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami 
2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami 
 
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 
 
B. Grafická časť 
Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje 
a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z 
príslušnej 
mapy povodňového ohrozenia 
b) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu, 
c) evakuačné trasy 
d) objekty určené na núdzové ubytovanie 
e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu 
f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce 
g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky 
h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch 
i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k 
priemyselným 
a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. 
ZÁMER ZABEZPE ČENIA, RIADENIA 

A VYKONANIA POVOD ŇOVÝCH 
ZÁCHRANNÝCH PRÁC 



 I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania 
 povodňových záchranných prác Obce Lúčka 

 

 
 Na základe zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami bol spracovaný 
zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác v obci Lúčka 
 
 Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na 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 riadi podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov: 

� obec 
� obvodný úrad alebo 
� obvodný úrad v sídle 

 
 Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
do času, kým riadenie neprevezme obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja.  
 

Povodňovými záchrannými prácami sú: 
 

� na 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 

� hlásna povodňová služba 
� ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 

ohrozenej povodňou 
� odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou 
� provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok 
� ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a 

telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou 
� evakuácia, 
� dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých 

zvierat a iných odpadov 
� zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami 
� odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z 

komunikácií 
� zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia 
� 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 obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja 
alebo obce počas mimoriadnej situácie 

 

Riadenie a organizácia ochrany pre povodňami 
 

Orgánmi ochrany pred povodňami sú: 
� ministerstvo 
� krajské úrady životného prostredia 



� obvodné úrady životného prostredia 
 

Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce. 
 
Vláda, orgány ochrany pred povodňami a obce zriaďujú povodňové komisie ako svoj poradný 
a výkonný orgán. Povodňové komisie sú: 

� Ústredná povodňová komisia 
� krajská povodňová komisia 
� obvodná povodňová komisia 
� povodňové komisie obcí 

 
Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami obcou 
 

 Obec riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území 
obce. 
 
 Obec spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného 
prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, 
so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných 
vodných tokov v katastrálnom území obce. 
 
Obec vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 
povodňami tieto činnosti počas povodňovej situácie: 
 

1. vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity 
pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo 
správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom 
bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné 
stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, 
správcu vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský 
hydrometeorologický ústav 

 
2.  upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku 
3.   zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej 

aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, 
spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných 
tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku,  

4.  dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území 
obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred 
povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác 

5.   vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred 
povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov 

6.  ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas 
povodňovej situácie 

7.   vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné 
správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu 
životného prostredia 

8.  operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred 
povodňami 

 
Obec ďalej:  



� vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 
zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o 
tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného 
systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad 
životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a 
Slovenský hydrometeorologický ústav 

� zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie obecného hasičského zboru 
potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác 

� poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 
spôsobenej povodňou 

 
Povodňová komisia obce: 
Povodňová komisia koordinuje a kontroluje prípravu a plnenie úloh pri ochrane pred 
povodňami. 
 
Povodňová komisia počas povodňovej situácie: 
 

1.  sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie 
2.  koordinuje a kontroluje činnosť povodňových komisií zriadených na nižšej úrovni a 

poskytuje im potrebnú pomoc 
3.  kontroluje vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových 

záchranných prác, navrhuje opatrenia na zvýšenie ich účinnosti a na odstránenie 
zistených nedostatkov 

4.  navrhuje vykonanie opatrení, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ochrany pred 
povodňami 

5.  navrhuje alebo posudzuje návrh na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a 
vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy 
výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami 

6.  operatívne plní podľa vývoja povodňovej situácie ďalšie úlohy s cieľom znížiť 
povodňové riziko a minimalizovať povodňové škody 

7.  navrhuje vyhlásenie mimoriadnej situácie 
 
 Ak plnenie úloh obce na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie 
zabezpečuje krízový štáb, obec nezriadi obecnú povodňovú komisiu. Úlohy obecnej 
povodňovej komisie určuje štatút obecnej povodňovej komisie, ktorý schvaľuje starosta obce.  
 
 Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci sa vypracúva na 
mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : 2 880 alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo 
v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



II. 
ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ 

A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA 
A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED 

PVODŇAMI, VRÁTANE ADRIES, 
ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH 

ADRIES A ČÍSIEL FAXU 



II. 1. Obecná povodňová komisia 
Zoznam členov Obecnej povodňovej komisie/zoznam členov Krízového štábu obce .Lúčka.  

A d r e s a   Por. 
Čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
Mobil 0905194196 Funkcia v obecnej 

PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Ľuboš Tatranský 
tel. na pracovisko 4541361 

Funkcia Predseda komisie tel.  v mieste bydliska  
Fax 4541361 

1 
 

Názov organizácie, 
adresa 

OcU Lúčka 
e – mail  

Lúčka 47   

Mobil 0907257748 Funkcia v obecnej 
PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Mgr. Peter Baloga 
tel. na pracovisko  

Funkcia Zástupca predsedu tel.  v mieste bydliska  
Fax  

2 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 41  

Mobil 0908820007 Funkcia v obecnej 
PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Štefan Kopper 
tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

3 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 15 
 
 

 

Mobil 0907956032 Funkcia v obecnej 
PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Ing. Anna Krigovská tel. na pracovisko  

4 
 

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  

Lúčka 14  



Fax  Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  
Mobil 0907909167 Funkcia v obecnej 

PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Anna Hutyrová 
tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

5 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 25  

Mobil 0908896471 Funkcia v obecnej 
PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Jana Hlístová tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

6 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 20  

Mobil  Funkcia v obecnej 
PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

 
tel. na pracovisko  

Funkcia  tel.  v mieste bydliska  
Fax  

7 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
Plán zvolania obvodnej povodňovej komisie 

 
 Obecná povodňová komisia bola zriadená na základe ustanovenia § 26 ods. 3 bod a) 8. zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 
povodňami a rozhodnutím (VZN alebo iné). 
 
 Zvolanie členov obecnej povodňovej komisie bude vykonané telefonicky na pracovisko, bydlisko alebo mobilný telefón člena komisie 
prípadne spojkou. V prípade časovej núdze alebo iných nepredpokladaných udalostí bude vykonaný zvoz členov komisie motorovými vozidlami 
vyčlenenými obecným úradom. 
 
 Tu ............................. (meno, funkcia), nastal I./je vyhlásený II./III.  stupeň povodňovej aktivity. Dostavte sa na Obecný úrad 
(prípadne iné miesto) ............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti povodňovej komisie). Čas ................ hod. (uviesť čas vyrozumenia). 

 
 Členovia obecnej povodňovej komisie sú povinný bez meškania ihneď sa dostaviť na určené miesto a aktívne sa podieľať na riešení 
vzniknutej situácie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 2. Krízový štáb obce 

 

Zoznam členov Krízového štábu obce Lúčka. 
 

A d r e s a   Por. 
Čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
Mobil 0905194196 Funkcia v KŠ obce 

Titul, meno, 
priezvisko 

Ľuboš Tatranský 
tel. na pracovisko 4541361 

Funkcia Predseda komisie tel.  v mieste bydliska  
Fax 4541361 

1 
 

Názov organizácie, 
adresa 

OcU Lúčka 
e – mail  

Lúčka 47  

Mobil 0907257748 Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

Mgr. Peter Baloga 
tel. na pracovisko  

Funkcia Zástupca predsedu tel.  v mieste bydliska  
Fax  

2 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 41  

Mobil 0908820007 Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

Štefan Kopper 
tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

3 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 15 
 

 

Mobil 0907956032 Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

Ing. Anna Krigovská tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

4 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 14  



Mobil 0907909167 Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

Anna Hutyrová 
tel. na pracovisko  

Funkcia Člen  tel.  v mieste bydliska  
Fax  

5 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 25  

Mobil 0908896471 Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

Jana Hlístová tel. na pracovisko  

Funkcia člen tel.  v mieste bydliska  
Fax  

6 
 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

Lúčka 20  

Mobil  Funkcia v KŠ obce 
Titul, meno, 
priezvisko 

 
tel. na pracovisko  

Funkcia  tel.  v mieste bydliska  
Fax  

7 

Názov organizácie, 
adresa 

 
e – mail  

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Plán zvolania krízového štábu obce 
 
 
 Zvolanie členov krízového štábu bude vykonané telefonicky na pracovisko, bydlisko alebo mobilný telefón člena komisie prípadne 
spojkou. V prípade časovej núdze alebo iných nepredpokladaných udalostí bude vykonaný zvoz členov krízového štábu motorovými vozidlami 
vyčlenenými obecným úradom. 
 
 Tu ............................. (meno, funkcia), nastal I./je vyhlásený II./III.  stupeň povodňovej aktivity. Dostavte sa na Obecný úrad 
(prípadne iné miesto) ............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti krízového štábu). Čas ................ hod. (uviesť čas vyrozumenia). 

 
 Členovia krízového štábu sú povinný bez meškania ihneď sa dostaviť na určené miesto a aktívne sa podieľať na riešení vzniknutej situácie.  
 
 
 
II. 3. Obvodný úrad životného prostredia v Poprade 
 
 

Názov Adresa   
 

 

Obvodný úrad životného prostredia 
Poprad 

Partizánska 690/87 
058 01  Poprad 

  

 

 

Funkcia Meno a priezvisko Telefón Fax Mobil E-mail 

Prednosta 
Ing. Slavomíra Lajošová – 
poverená zastupovaním 

052/787 19 28 
052/787 19 21 

052/787 19 24 0915  915 806 
lajosova.slavomira@pp.ouzp.sk 

prednosta@pp.ouzp.sk 

Zamestnanec úradu Ing. Jaroslav Bonk 052/787 19 28 052 7871 924 0911 299 739 bonk.jaroslav@pp.ouzp.sk 

 



II. 4. Obvodná povodňová komisia 

                             

 
Zoznam členov obvodnej povodňovej komisie 
 

A d r e s a   Por. 
Čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
Mobil 0915  915 806 Funkcia v OPK  

Titul, meno, 
priezvisko 

Predseda OPK  
Ing. Slavomíra Lajošová  tel. na pracovisko 052 7871 928, 921 

Funkcia 
vymenovaná na zastupovanie 
prednostu Obvodného  úradu 
ŽP 

tel.  v mieste bydliska  

Fax 052 7871924  

1 
 

Názov organizácie, 
adresa 

Obvodný úrad ŽP v Poprade 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad e – mail 

lajosova.slavomira@pp.o
uzp.sk 
prednosta@pp.ouzp.sk 

Svitská 642/2, 
059 34  

Spišská Teplica 
 

Mobil 0911 299 739 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Tajomník OPK– zástupca 
odboru ŠVS  
Ing. Jaroslav Bonk tel. na pracovisko 052 7871 928 

Funkcia Odborný radca tel.  v mieste bydliska 052 774 5954 
Fax 052 7871 924 

2 

Názov organizácie, 
adresa 

Obvodný úrad ŽP v Poprade 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad e – mail 

bonk.jaroslav@pp.ouzp.s
k 

Novomeského 
3394/15, 

058 01 Poprad 
 

Mobil 0915 837 416 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK   
 tel. na pracovisko 052 7721 704 

Funkcia Prednosta obvodného úradu tel.  v mieste bydliska  

3 
 

Názov organizácie, Obvodný úrad v Poprade, Fax 052 7722 543 

  



adresa Nábrežie Jána Pavla II. 16,  
058 44 Poprad e – mail prednosta@pp.vs.sk 

Mobil 0903 608 462 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen  
Ing. Marián Hoško tel. na pracovisko 052 7722 541 

Funkcia 
Vedúci odboru Krízového 
riadenia 

tel.  v mieste bydliska 052 7734 332 

Fax 052 7722 543 

4 

Názov organizácie, 
adresa 

Obvodný úrad v Poprade, 
Nábr. Jána Pavla II. 16, 058 44 
Poprad e – mail  

Jesenná 3174/23,  
 058 01 Poprad 

 

Mobil 0908 977 030 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK   
Ing. Ondrej Šproch tel. na pracovisko 052 7870 110 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 456 1355 
Fax 052 7724 224 

5 
 

Názov organizácie, 
adresa 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Poprade, 
Huszova 4430/4 , 058 01 
Poprad 

e – mail os.pp@orhazz.sk 

Skalnatá 364/21, 
059 52 

V.Lomnica 
 

Mobil 0905 234 187 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  

Mgr. Jozef Michlík tel. na pracovisko 053 451 1037, 150 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 7782 922 
Fax 053 451 1036 

6 
 

Názov organizácie, 
adresa 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Levoči, 
Novoveská cesta 34 
054 01 Levoča 

e – mail riaditel.le@orhazz.sk 

Nová 422, 
059 19 

Vikartovce 
 

A d r e s a   Por. 
Čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
7 Funkcia v OPK  Člen OPK  Mobil 0905 257 452 Možiarska 3,  



Titul, meno, 
priezvisko 

Ing. Anton Baláž 
tel. na pracovisko 052 788 0120 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 452 2679 
Fax 052 774 2885 

Názov organizácie, 
adresa 

SVP, OZ Košice, Správa 
Povodia Dunajca a Popradu,  
Levočská 852/31, 058 01 
Poprad   

e – mail anton.balaz@svp.sk 

060 01 
Kežmarok 

Mobil 0907 396 407 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  

Dušan Solár tel. na pracovisko 053 4440 452 

Funkcia Vedúci strediska tel.  v mieste bydliska 053 4491 141 
Fax  

8 
 

Názov organizácie, 
adresa 

SVP,š.p., OZ Košice, Správa 
Povodia Hornádu a Bodvy, 
Medzi mostami 2, 041 59 
Košice 

e – mail dusan.solar@svp.sk 

Arnutovce 3 
053 13 

pošta Letanovce 
 

Mobil 0903 253 033 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  
MUDr. Jozef Krak tel. na pracovisko 052 772 1843 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 772 5001 
Fax 052 712 5609 

9 

Názov organizácie, 
adresa 

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva so sídlom 
v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 
01 Poprad  

e – mail  

Jahodná 21,  
058 01 Poprad 

 

Mobil 0915 743 294 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  
Ing. Juraj Procházka tel. na pracovisko 052 789 6861 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska  
Fax 052 789 6861 10 

Názov organizácie, 
adresa 

Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie,  
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad 

e – mail  

Ústecko-Orlická 
3300/25, 

058 01 Poprad 
 

 Funkcia v OPK  Člen OPK  Mobil 0903 997 965 ul.Mieru  



Titul, meno, 
priezvisko 

Štefan Jasaň 
tel. na pracovisko 055 7998546 

Funkcia Technik tel.  v mieste bydliska  
Fax 055 7998547 

11 

Názov organizácie, 
adresa 

Hydromelirácie š.p. Bratislava, 
stredisko Košice e – mail  

044 24 Poproč 

Mobil 0910 891 012 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  

Ing . Peter Lazor tel. na pracovisko 7879916  

Funkcia Riaditeľ  tel.  v mieste bydliska 0910 901 701 
Fax 7873067 

12 

Názov organizácie, 
adresa 

Obvodný pozemkový úrad 
v Poprade, 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad 

e – mail  

Pavlovova 2340   
058 01 Poprad 

 

Mobil 0918 709 652 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  

pplk. Ing. Rastislav Polakovič tel. na pracovisko 0961 893 102 

Funkcia zástupca riaditeľa OR PZ tel.  v mieste bydliska  
Fax 0961 893 109 

13 
 

Názov organizácie, 
adresa 

Okresné Riaditeľstvo 
Policajného zboru v Poprade,  
Alžbetina 714/5, 058 01 Poprad e – mail 

rastislav.polakovic@minv
.sk 

Nám. sv. Egídia 
3006/116, 

058 01 Poprad 

 
 
 
 

 
 
 

A d r e s a   Por. 
Čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
Mobil 0902 940 904 Funkcia v OPK  

Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  
Ing. Šimon Škoviera tel. na pracovisko 052 787 9962 

Funkcia prednosta tel.  v mieste bydliska  
Fax 052 788 3068 

14 

Názov organizácie, 
Adresa 

Obvodný lesný úrad v Poprade, 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad e – mail  

Záborského 
3029/9, 

058 01 Poprad 
 

15 Funkcia v OPK  Člen OPK  Mobil 0903 824 740 Podjavorinskej  



Titul, meno, 
priezvisko Kpt. Ing. Maroš Murárik tel. na pracovisko 0960 563 888 

Funkcia Náčelník tel.  v mieste bydliska  
Fax 0960 563 887 Názov organizácie, 

adresa 
Štáb Materiálovej základne 
východ Poprad e – mail  

3377/24, 
058 01 Poprad 

 
 
 

 

Mobil 0907 956 391 Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  
Ing. Pavol Dzimko tel. na pracovisko 055 610 5203 

Funkcia Vedúci oddelenia OS Poprad tel.  v mieste bydliska  
Fax 055 678 6516 16 

Názov organizácie, 
Adresa 

Východoslovenská energetika 
a.s. 
Odbor Prevádzka sieti VN a NN región 
Poprad 

Mlynská 31 
042 91 Košice 

e – mail dzimko_pavol@vse.sk 

Ferka Urbánka 
54, 

052 01 
Spišská Nová 

Ves 

 

Mobil  Funkcia v OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Katarína Kumorovitzová tel. na pracovisko 052 7871 926 

Funkcia Odborný radca tel.  v mieste bydliska  
Fax 052 7871 924 

 
17 

Názov organizácie, 
Adresa 

Obvodný úrad ŽP v Poprade 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad e – mail 

kumorovitzova.katarina@ 
pp.ouzp.sk 

Letná 3476/17, 
058 01 Poprad 

 

 
 
 
Stála služba - Operačné stredisko OR HaZZ Poprad                                            Telefón :   052 – 7870113, 150 
                           - Fax: 052 - 7724224    
                                                            - E mail:    os.pp@orhazz.sk                    
 
 
 
 
 
 



II. 5a) Technický štáb obvodnej povodňovej komisie – okres Poprad 
 

Plán zvolania a zoznam členov technického štábu obvodnej povodňovej komisie Poprad (pre okres Poprad) 
 

A d r e s a   Por. 
čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
mobil 0908 977 030 Funkcia v TŚ OPK  

Titul, meno, 
priezvisko 

vedúci TŠ OPK  
Ing. Ondrej Šproch tel. na pracovisko 052 787 0110, 150 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 456 1355 
fax 052 772 4224 

1 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresného riaditeľstvo HaZZ v 
Poprade,   e - mail os.pp@orhazz.sk 

Skalnatá 364/21 
059 52 V. 
Lomnica 

 

mobil 0915 917 065 Funkcia v TŠ PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Zástupca vedúceho TŠ OPK  
Ing. Adrián Taká č tel. na pracovisko 052 787 0113, 150 

Funkcia Zástupca riaditeľa tel.  v mieste bydliska  
fax 052 772 4224 

2 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresného riaditeľstvo HaZZ v 
Poprade e - mail os.pp@orhazz.sk 

Okružná 759/15 
058 01 Poprad 

 

mobil 0915 746 910 Funkcia v TŠ OPK 
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK  

Bc. Roman Adamjak tel. na pracovisko 052 787 0117 

Funkcia Vedúci technik - špecialista tel.  v mieste bydliska  
fax 052 772 4224 

3 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresného riaditeľstvo HaZZ v 
Poprade e - mail os.pp@orhazz.sk 

L. Svobodu 
3783/79 

058 01 Poprad 
 

Mobil 0905 257 452 Funkcia v TŠ OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK  
Ing. Anton Baláž tel. na pracovisko 052 788 0120 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 452 2679 

4 
 

Názov organizácie, SVP, OZ Košice, Správa Fax 052 774 2885 

Možiarska 3, 
060 01 

Kežmarok 

 



Adresa Povodia Dunajca a Popradu,  
Levočská 852/31, 058 01 
Poprad   

e – mail anton.balaz@svp.sk 

mobil 0907 396 407 Funkcia v TŠ OPK 
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK  

Dušan Solár tel. na pracovisko 053 4440452 

Funkcia Vedúci strediska tel.  v mieste bydliska 053 4491141 
fax 053 4440818 

5 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

SVP, š.p. závod PHaB Košice  
e - mail dusan.solar@svp.sk 

Arnutovce č.3 
053 13 pošta 
Letanovce 

 

mobil 0904 677 894 Funkcia v TŠ OPK 
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK   

Peter Sýkora 
tel. na pracovisko 052 7722541 

Funkcia Radca tel.  v mieste bydliska  
fax 052 7722543 

6 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

Obvodný úrad Poprad 
e - mail  

Partizánska 
711/19 

05801 Poprad 
 

mobil  Funkcia v TŠ OPK 
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK  

Ing. Ľudmila Garneková 
tel. na pracovisko 052 7871922 

Funkcia Odborný radca OÚŽP  tel.  v mieste bydliska  
Fax 052 7871924 

7 

Názov organizácie, 
Adresa 

Obvodný úrad životného 
prostredia  
v Poprade, 
Partizánska 690/87, 058 01 
Poprad 

e – mail 
garnekova.ludmila@pp.ou
zp.sk 

P.J.Šafárika 
1265/1, 
060 01 

Kežmarok 

 

 
 
 
 
 
 



II. 5b) Technický štáb obvodnej povodňovej komisie – okres Levoča 

Zoznam členov technického štábu obvodnej povodňovej komisie Poprad (pre okres Levoča) 
 

A d r e s a   Por. 
čís. Údaje o vyrozumievanej  osobe K o n t a k t n é    ú d a j e 

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 
mobil 0905 234 187 Funkcia v TŚ OPK  

Titul, meno, 
priezvisko 

vedúci TŠ   
Mgr. Jozef Michlík tel. na pracovisko 053 451 1037, 150 

Funkcia Riaditeľ tel.  v mieste bydliska 052 778 2922 
fax 053 451 1036 

1 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Levoči, 
Novoveská cesta 34, 054 01 
Levoča 

e - mail riaditel.le@orhazz.sk 

Nová 422, 
059 19 

Vikartovce 
 

 

mobil 0905 836 420 Funkcia v TŠ PK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Zástupca vedúceho TŠ  
Ing. Milan Kuzma tel. na pracovisko 053 451 2222,150 

Funkcia 
Vedúci OPT OR HaZZ v 
Levoči 

tel.  v mieste bydliska  

fax 053 451 1036 
2 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresné riaditeľstvo 
Hasičského a záchranného 
zboru v Levoči, 
Novoveská cesta 34, 054 01 
Levoča 

e - mail vedopt.le@orhazz.sk 

935 03 Bátovce 
129 

Vodárenská 11, 
058 01 Poprad 

mobil 0907 768 620 Funkcia v TŠ OPK 
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ   

Bc. Blanka Forraiová tel. na pracovisko 053 441 1825 

3 
 

Funkcia 
Zástupca ŠVS OÚŽP v Poprade, 
stále pracovisko Levoča-
samostatný radca 

tel.  v mieste bydliska  

Hlavná ulica 
58/41  
053 05  

Granč-Petrovce 

 



fax  
Názov organizácie, 
Adresa 

Obvodný úrad životného 
prostredia v Poprade, stále 
pracovisko Levoča, 
Nám. Majstra Pavla 59 

e - mail 
forraiova.blanka@le.ouzp.
sk 

mobil 0908 991 107 Funkcia v TŠ OPK  
Titul, meno, 
priezvisko 

Člen TŠ OPK  
Štefan Marcinko 

tel. na pracovisko 053 451 2222 

Funkcia VTŠ OR HaZZ Levoča tel.  v mieste bydliska  
fax 053 451 1036 

4 
 

Názov organizácie, 
Adresa 

Okresného riaditeľstvo HaZZ v 
Levoči e - mail zpp.le@arhazz.sk 

Francisciho 5 
054 01 Levoča 

 

 

II. 6. Obvodný úrad Poprad – Krízový štáb Obvodného úradu Poprad 
 
 

Názov Adresa   
 

 

Obvodný úrad Poprad 
Námestie Jána Pavla II. 16 
058 44  Poprad 

Telefón Fax Stála služba E-mail 

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 052/77 22 541 052/77 22 543 0905 621 204 oco@pp.vs.sk 

Funkcia ObÚ – krízový štáb Meno a priezvisko Telefón Fax Mobil E-mail 

Prednosta – predseda krízového 
štábu 

 
052/77 21 704 
052/71 60 256 

052/772 50 20 0915 837 416 prednosta@pp.vs.sk 

Vedúci odboru civilnej ochrany a 
krízového riadenia – podpredseda 
krízového štábu 

Ing. Marián Hoško 052/77 22 541 052/77 22 543 0903 608 462 oco@pp.vs.sk 



II. 8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade 
 a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Levoči 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru Poprad 

Huszova 4430/4 
058 01  Poprad 

052/77 22 222 
052/78 70 111 

052/77 24 224 
052/78 70 129 

os.pp.@orhazz.sk 
operacne.pp@hazzz.minv.sk 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru Levoča 

Novoveská cesta 34 
054 01  Levoča 

053/451 22 22 053/451 10 36 os.le@orhazz.sk 
operacne.le@hazz.minv.sk 

 
 
 
 
 
II. 9. Koordina čné stredisko integrovaného záchranného systému 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Koordinačné stredisko IZS Prešov Námestie mieru 3, 081 92  Prešov 
051/77 11 000 
051/708 24 44 
051/708 24 52 

051/77 11 140 
051/77 11 022 

ksizs@po.vs.sk 

 
 
 
 
 
 
 



II. 10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
Poprad 

Alžbetina 5 
058 01  Poprad 

0961 89 1111 0961 89 3109  

 
II. 11. Záchranné zložky integrovaného záchranného systému 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby     

Nemocnica Poprad, a. s. Banícka 803/28, 058 45  Poprad 7125233 7762111 pohanka@nemocnicapp.sk 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
a. s. 

Probstnerova cesta 2/3082,  054 01  Levoča 053/4512226 053/4512226 rzpnsp@levnemoc.sk 

Armáda Slovenskej republiky  

VÚ 8838 Skladová 4, 058 01  Poprad – Stráže 
0960/563 800 
0960/563 868 
0960/563 805 

0960/563 700 
0960/563 701 

 

VÚ 5728 058 01  Poprad – Kvetnica 
0960/564 200 
0960/564 201 
0960/564 211 

0960/564301  

Závodné hasičské útvary a zbory  

Tatravagónka, a. s., Poprad Štefánikova 887/53, 058 01  Poprad 
052/772 32 35 
052/711 21 50 
052/711 22 22 

  



Chemosvit, a. s., Svit Štúrova 101, 059 21  Svit 
052/715 28 88 
052/715 32 22 

  

Tatrasvit Svit –SOCKS, a. s., Svit Mierova 1, 059 21  Svit 
052/775 62 22 
052/712 62 22 
052/712 64 44 

  

 
Obecné (mestské) hasičské zbory a jednotky CO samostatne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. 
STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY, 

PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ 
SLUŽBA, HLÁSNA POVODŇOVÁ 

SLUŽBA A VAROVANIE 
OBYVATE ĽSTVA 



III. 3. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania 
 obyvateľstva v obci  

 
 

Hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 
 
 Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom 
povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím 
informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie 
orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného 
zboru a obcí na povodňou ohrozenom území. 
 
Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 
� ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídle kraja, obvodné úrady a obce 
� Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického 

ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov 
� krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia 
� predpovedná povodňová služba 
 
 Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie 
a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 42/1994). 
 
 

Informa čný systém civilnej ochrany 
 
 Informačný systém CO (§ 3 ods. 14 zákona 42/1994) tvorí hlásna služba a informačná 
služba CO, pričom: 

2. hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri 
riešení následkov MU a obcí o ohrození alebo o vzniku MU, 

3. informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie 
informácií. 

 
 

Hlásna služba 
 
 Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú 
tvoria  varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie 
a vyrozumievacie centrum“) a technické  prostriedky na území pre ktoré sú určené. 
 
 Varovacím a vyrozumievacím centrom Obce Lúčka. Obecný úrad Lúčka. 
 
 Varovanie obyvateľstva a  vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného 
systému civilnej ochrany (ďalej len vyhláška) sa technicky zabezpečujú: 
 

a) sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,  
b) prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, 
c) domácimi rozhlasmi, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy, 
d) miestnymi informačnými prostriedkami obce,  



e) systémami automatizovaného vyrozumenia. 
 
 Obec Lúčka na jej území zabezpečuje varovanie obyvateľstva: 

- vybrať z hore uvedených možností, napríklad 
- prostredníctvom sirény 
- miestnymi informačnými prostriedkami obce 

 
 Sirény sú zdrojom výstražného zvukového signálu, ktorý musí mať vlastnosti uvedené 
v prílohe vyhlášky. 
 
 Sirény sa ovládajú diaľkovo z územne príslušného varovacieho a vyrozumievacieho 
centra a miestne, pričom siréna/y v obci sa ovládajú miestne. Siréna/y v obci Jablonov sa 
nachádza na Obecnom úrade Jablonov. 
 
Varovné signály sú (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.): 
a) „VŠEOBCNÉ OHROZENIE“ – dvojminútový kolísavý tón sirén pri ohrození alebo pri 

vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 
 

b) „OHROZENIE VODOU“ – šesťminútový stály tón 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 (§ 3a 
ods. 2 zákona 42/1994 Z. z.) 
 
 Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou 
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 
42/1994 Z. z.). 
 
 Z varovacieho a vyrozumievacieho centra (Obecný úrad Lúčka.) sa na účel varovania 
obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripravujú vstupy do rozhlasového a televízneho vysielania, a 
to do tých rozhlasových a televíznych staníc,  ktorých program sa šíri na území, pre ktoré je 
varovacie a vyrozumievacie centrum určené. (Ak je na území obce miestna televízia alebo 
miestna rozhlasová stanica možno uviesť). 

 
 Na obývanom území  obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným 
prostriedkom obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním 
varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, 
ktorým môže byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením. 
 
 Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku 
povodne: 
� uviesť spôsob vyrozumenie, napr. telefonicky (uviesť odvolanie na tabuľku v bode IV. 8. 

alebo tabuľku v bode VI. alebo iný  plán vyrozumenia) 
 
 Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne: 
� telefonicky – podľa bodu II. 1. (ak ide o obecnú povodňovú komisiu) alebo podľa bodu II. 2. 

(ak ide o krízový štáb obce) 
 
 Obec počas povodňovej situácie: 
podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami 



� pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce 
bezodkladne o tom informuje Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Obvodný úrad 
Poprad alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ v Poprade, správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav 

� upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku 
 

podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994 
� pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom informuje  

Obvodný úrad Poprad 
 
 
 
 Predpovedná povodňová služba 
 

Názov Adresa Telefón Fax Mobil E-mail Internet 
(predpovede+výstrahy) 

Slovenský 
hydrometeorologický 
ústav 
Centrum predpovedí 
a výstrah 
odbor Hydrologické 
predpovede a výstrahy 

Jeséniova 17 
833 15  
Bratislava 

02/54 774 331 
02/54 771 192 
02/59 415 497 

02/54 776 562 0918 976 921 hips@shmu.sk www.shmu.sk 

 
Slovenský hydrometeorologický ústav: 
 

� vykonáva predpovednú povodňovú službu 
� bude informovať s využitím povodňového varovného a predpovedného systému 

POVAPSYS aj o max možnej najpresnejšej priestorovej lokalizácii vzniku náhlych 
rizikových meteorologických situácií a následných očakávaných povodňových situácií 
podľa modelov aktuálnych odtokových pomerov v čiastkových povodiach nižšieho rádu 

� je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred 
povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského 
a záchranného zboru a obvodný úrad 

� poskytuje pravidelné denné hydrologické spravodajstvo a podľa intervalov merania údaje 
o zásobách vody v snehovej pokrývke orgánom ochrany pred povodňami a správcovi 
vodohospodársky významných vodných tokov 

� poskytuje podľa potreby aktuálne údaje o zrážkach a vodných stavoch orgánom ochrany 
pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov 

� poskytuje varovanie pred nebezpečenstvom povodne orgánom ochrany pred povodňami, 
ktoré pôsobia na dotknutom území, zložkám Hasičského a záchranného zboru, správcovi 
vodohospodársky významných vodných tokov, varovaciemu a vyrozumievaciemu centru 
civilnej ochrany, obvodným úradom v sídle kraja alebo obvodným úradom 

� poskytuje mimoriadne hydrologické spravodajstvo počas povodňovej situácie: 
- orgánom ochrany pred povodňami, ministerstvu vnútra, zložkám Hasičského 

a záchranného zboru, vyšším územným celkom a správcovi vodohospodársky 
významných vodných tokov 

- počas mimoriadnej situácie subjektom podľa predošlého bodu a obvodnému úradu 
v sídle kraja a obvodnému úradu 

� poskytuje ministerstvu životného prostredia, ministerstvu vnútra a správcovi 
vodohospodársky významných vodných tokov meteorologické vyhodnotenie 
a hydrologické vyhodnotenie povodňovej situácie po skončení povodne 

 



Predkladanie priebežných správ o povodňovej situácii 
 
 Podľa § 11 ods. 12 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len 
zákon 7/2010) obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal 
stupeň povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu 
orgány ochrany pred povodňami a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, 
osoby zaradené do ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných 
vodných tokov, dotknutých správcov drobných vodných tokov a Hydrometeorologický 
ústav. 
 
Priebežné správy o povodňovej situácii predkladajú v čase od vyhlásenia do odvolania: 
(§ 19 ods. 1 zákona 7/2010) 
a) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie: 

1.   správcovia drobných vodných tokov a vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov 
alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území, a 
zhotovitelia stavieb, ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie 
obvodnému úradu životného prostredia a správcovi vodohospodársky významných 
vodných tokov 

2.   správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu 
životného prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu 

 
b) III. stupňa povodňovej aktivity okrem obdobia od vyhlásenia do odvolania mimoriadnej 
situácie: 

1.  obec obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia 
2. obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia 
3. krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v 
sídle  kraja 

  
c) mimoriadnej situácie: 

1.  obec obvodnému úradu 
2.  obvodný úrad obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu životného prostredia 
3.  obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného 
 prostredia 

 
Priebežnú správu o povodňovej situácii tvorí textová časť a tabuľková časť. Priebežná 
správa sa vyhotovuje písomne, pričom (§ 1 ods. 1, 2 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.): 
 

1. Textová časť priebežnej správy obsahuje: 
a) nadpis "Priebežná správa o povodňovej situácii", názov a sídlo predkladateľa priebežnej 
správy, dátum  a čas, ku ktorému sa priebežná správa vzťahuje 
b) opis aktuálnej situácie a vývoja situácie od podania predchádzajúcej priebežnej správy; pri 
podávaní  prvej priebežnej správy od času vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity 
c) prehľad opatrení vykonaných 

1. podľa povodňového plánu 
2. nad rámec povodňového plánu 

d)  opis 
1.  problémov a nedostatkov pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami 
2.  opatrení prijatých na odstránenie zistených problémov a nedostatkov 

e) požiadavky vo vzťahu k riešeniu aktuálnej povodňovej situácie a návrh opatrení, na ktorých 
realizáciu  nemá predkladateľ priebežnej správy potrebné sily, prostriedky alebo oprávnenia 
f) informácie o úrazoch alebo haváriách 



 
1. Tabuľková časť priebežnej správy 

V súlade s § 1 ods. 6 vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z.obec vypĺňa tabuľky podľa prílohy č. 2 
vyhlášky MŽP SR č. 252/2010 Z. z. 
 
Priebežná správa sa vyhotovuje počas: 
a) II. stupňa povodňovej aktivity so stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej 
situácii a  vykonaných opatreniach počas ostatných 24 hodín 
b) III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie denne so stavom k 06.00 hodine a k 
18.00  hodine podľa osobitného predpisu1) a obsahuje informácie o povodňovej situácii a 
vykonaných  opatreniach počas ostatných 12 hodín 
c) II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity na čerpacej stanici vnútorných 
vôd so  stavom k 06.00 hodine a obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných 
opatreniach počas  ostatných 24 hodín. 
 
Priebežnú správu predkladá elektronickou poštou, faxom alebo osobne: 
a) správca drobného vodného toku a vlastník, správca alebo užívateľ stavby, objektu alebo 
zariadenia,  ktoré je umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území a zhotoviteľ 
stavby, ktorá zasahuje do  vodného toku alebo na inundačné územie obvodnému úradu 
životného prostredia a správcovi  vodohospodársky významných vodných tokov počas: 

1. II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny 
2. III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a do18.30 

hodiny 
b) obec do 07.00 hodiny a do 19.00 hodiny počas: 

1.  III. stupňa povodňovej aktivity obvodnému úradu a obvodnému úradu životného 
prostredia 
2. mimoriadnej situácie obvodnému úradu 

c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, krajskému úradu 
životného  prostredia, obvodnému úradu životného prostredia a obvodnému úradu počas 

1.  II. stupňa povodňovej aktivity do 07.30 hodiny 
2.  III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 07.30 hodiny a do 19.30 
hodiny 

d) obvodný úrad životného prostredia krajskému úradu životného prostredia počas III. stupňa 
povodňovej  aktivity do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny 
e) obvodný úrad počas mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja a obvodnému úradu 
 životného prostredia do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny 
f) krajský úrad životného prostredia ministerstvu, ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle 
kraja  počas III. stupňa povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny 
g) obvodný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu a krajskému úradu životného 
prostredia  počas mimoriadnej situácie do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny 
 
 Ak to povodňová situácia vyžaduje, priebežné správy sa predkladajú podľa požiadaviek orgánov 
ochrany pred povodňami alebo ministerstva vnútra aj v iných termínoch.  
 
 
 
 
 



III. 4. Správcovia vodných tokov na území obce 
 
 
 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p. 

Odštepný závod Košice 
 Správa Dunajca a Popradu 

Levočská 852/31 
058 01  Poprad 

052/788 01 20 
052/788 01 14 
052/788 01 30 
052/772 29 85 

788 20 31 
774 28 85 

poprad@svp.sk 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p. 

Odštepný závod Košice 
 Správa Hornádu a Bodvy 

Medzi mostami 2 
041 59  Košice 

055/633 36 26 
055/633 35 75 

055/633 36 48 kosice@svp.sk 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š. 
p. 

Odštepný závod Piešťany 
 Správa povodia horného Váhu 

Jančeka 36 
034 01  Ružomberok 

044/432 83 74-6 
044/432 83 92 

044/432 33 19 ruzomberok@svp.sk 



IV. 
POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE 

OBCE 



IV. 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb  ohrozených 
povodňou 
 

Varovanie a vyrozumenie 
 
 Hlásna služba sa zabezpečuje varovacou a vyrozumievacou sieťou civilnej ochrany, ktorú 
tvoria  varovacie a vyrozumievacie centrá civilnej ochrany (ďalej len „varovacie 
a vyrozumievacie centrum“) a technické  prostriedky na území pre ktoré sú určené. 
 
 Varovacím a vyrozumievacím centrom Obce Lúčka.. Obecný úrad Lúčka. 
 
 Varovanie obyvateľstva a  vyrozumenie osôb podľa vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. 
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného 
systému civilnej ochrany (ďalej len vyhláška) sa v obci Lúčka technicky zabezpečujú: 
 
Vybrať konkrétny spôsob 
a) sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania,  
b) prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, 
c) domácimi rozhlasmi, ktoré musia spĺňať požiadavky technickej normy, 
d) miestnymi informačnými prostriedkami obce,  
e) systémami automatizovaného vyrozumenia. 
 
 Obecný rozhlas v obci sa ovláda miestne. Obecný rozhlas v obci Lúčka sa nachádza na 
Obecnom úrade v Lúčke. 
 
 Varovný signál „OHROZENIE VODOU“ a signál „KONIEC O HROZENIA“ sa 
vyhlasuje hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných 
prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 42/1994 Z. z.). 
 
 Na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb sa pripravujú vstupy do rozhlasového a 
televízneho vysielania, a to do miestnej rozhlasovej stanice a miestnej televízii. (Uviesť ak takáto 
televízia a rozhlasová stanica je) 

 
 Na obývanom území  obce neozvučenom sirénami ani miestnym informačným 
prostriedkom obce sa varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb zabezpečujú vyhlasovaním 
varovných signálov pomocou verejnej telefónnej siete alebo pomocou pohyblivého prostriedku, 
ktorým môže byť motorové vozidlo vybavené rozhlasovým zariadením. 
 
 Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku 
povodne: 
uviesť spôsob vyrozumenie, napr. telefonicky (uviesť odvolanie na tabuľku v bode IV. 8. alebo 
tabuľku v bode VI. alebo iný  plán vyrozumenia) 
 
 
 
 Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne: 
� telefonicky – podľa bodu II. 1. (ak ide o obecnú povodňovú komisiu) alebo podľa bodu II. 2. 

(ak ide o krízový štáb obce) 
 
 Obec počas povodňovej situácie: 



podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1. a 2. zákona NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami 
� pri vyhlásení a odvolaní II. stupňa a III. stupňa povodňovej aktivity pre územie obce 

bezodkladne o tom informuje Obvodný úrad životného prostredia v Poprade, Obvodný úrad 
Poprad alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ v Poprade, správcu 
vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický ústav 

� upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku 
 

podľa §15 ods. 1 písm. j) zákona 42/1994 
� pri vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie na území obce neodkladne o tom informuje  

Obvodný úrad Poprad 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



IV. 2. Postup zabezpe čenia núdzového zásobovania a núdzového 
ubytovania   osôb 

 
Prísun pitnej vody v obci sa zabezpečí dovozom kanistrami z obecného vodojemu na požiadanie 
a na základe objednávky cisternami od firmy PVS, Poprad. 
Stravu možno nachystať a zabezpečiť od školskej jedálne v susednej obci Jablonov, alebo 
dovozom od podnikateľa zo susednej obce Jablonov, ktorý má vývarovňu v Sp. Podhradí. 
Dočasné ubytovanie postihnutých osôb môžeme zabezpečiť provizórnym ubytovaním 
v  Kultúrnom dome v Lúčke.  
Výdaj šatstva, obuvi a základných hygienických potrieb sa zriadi na Obecnom úrade v Lúčke.   
k tomu: 

- prehľad stravovacích zariadení (tabuľka 1) 
- prehľad ubytovacích zariadení (tabuľka 2) 
- obchody, ktoré môžu dodať potraviny (tabuľka 3) 

Uviesť či tieto organizácie budú vykonávať tieto úlohy na základe zmluvy, zmluvy o budúcej 
zmluvy alebo na základe príkazu na vecné plnenie a príkazu na osobné úkony (osoby 
vykonávajúce úlohy) alebo zmluvy o výkonu práce (dohoda o vykonaní práce) 
 
Tabuľka 1 – Prehľad ubytovacích zariadení 
 

P. 
č. Názov zariadenia Adresa Pevná linka/ 

mobil 
Kapacita 

lôžok 
*Typ 

zariadenia 

1 KD Lúčka Lúčka 32 0534541361 50 IU 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
* - stále lôžkové zariadenie - SLZ 
   - spoločné ubytovne a nocľahárne – SUN 
   - rekreačné zariadenia s celoročnou prevádzkou – RZCP 
   - improvizované ubytovanie - IU 
 
 



Tabuľka 2 – Prehľad stravovacích zariadení 
 

P. 
č. Názov zariadenia Adresa Pevná linka/  

mobil 

Kapacita 
zariadenia 
za 24 hod. 

(jedno 
hlavné 
jedlo) 

*Typ 
zariadenia 

1 ZS s MS Jablonov 209 Jablonov 209 0534541364 100 SSZ 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 
* - stále stravovacie zariadenie - SSZ 
   - sezónne stravovacie zariadenie – SeSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľka 3 – Zoznam obchodov s potravinami 
 
P. 
č. Názov obchodu Adresa Pevná linka/ 

mobil 

1 
N & N Združenie 
podnikateľov  

Jablonov 43 4541375 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 3.  Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 
 
 Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na 
ohrozenom území krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín alebo dlhodobo s možným 
návratom osôb po 72 hodinách. 
 
 Evakuáciu plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje: 

� obvodný úrad vo svojom územnom obvode prostredníctvom evakuačnej komisie 
územného obvodu (ak evakuácia nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, podnikateľov 
alebo obcí) 

� obec na území obce prostredníctvom evakuačnej komisie obce 
� právnická osoba a podnikateľ vo svojom objekte. 

 
Evakuačnú komisiu obce zriaďuje starosta obce, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a 
schvaľuje jej štatút. Evakuačná komisia obce sa spravuje svojím štatútom. Štatút obsahuje: 

a) pôsobnosť evakuačnej komisie, úlohy a zloženie evakuačnej komisie, 
b) okruh osôb, ktoré zodpovedajú za vykonanie opatrení, 
c) spôsob odovzdávania informácií o priebehu evakuácie. 

 
Odporúčané zloženie evakuačnej komisie obce: 
 

 a) predseda komisie    - starosta obce, 
 b) členovia komisie - možno ich vymenovať z odborných zamestnancov obce a 
       iných zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb: 
                           1. policajného zboru 
                           2. obecnej polície 
                           3. zdravotníctva 
                           4. sociálnych vecí 
                           5. dopravy 
                           6. školstva 
                           7. obchodu 
                           8. pôdohospodárstva a potravinárskeho priemyslu 
                           9. vojenského útvaru 
                          10. a ďalších podľa potreby 
 

 Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Obec odvoláva 
evakuáciu až po skončení dôvodov jej vyhlásenia. 
    
 Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov. 
 
 Obec na svojom území určuje celkové počty evakuovaných, príjem a umiestnenie 
evakuovaných, určuje a spresňuje evakuačné trasy z ohrozeného územia a poskytuje 
evakuovaným núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie. 
 
Evakuačné opatrenia tvorí: 
 

1. Súbor informácii 
• o vyrozumení a dosiahnutí pohotovosti evakuačných komisií a zariadení, 
• o spôsobe vyhlasovania evakuácie obyvateľstvu, 
• o počtoch evakuovaných, 



• o potrebe síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie, 
• o materiálnom a technickom zabezpečení evakuácie, 
• o spôsobe a organizovaní presunov evakuovaných, 
• o príprave evakuačných komisií, evakuačných zariadení a obyvateľstva. 

 
2.    Odborné zabezpečenie 
 

 Odborné zabezpečenie evakuácie tvorí: poriadkové a bezpečnostné, dopravné, zdravotnícke, 

zásobovacie, veterinárne. Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah plnenia úloh spojených s odborným 

zabezpečením určí na základe skutočnej potreby.  

 
2.1.    Poriadkové  a bezpečnostné zabezpečenie  
 

 Poriadkové a bezpečnostné zabezpečenie: 
• uzatvorenie priestorov, v ktorých sa vykonáva evakuácia, 
• bezpečnosť a usmernenie dopravy vrátane usmernenia samovoľnej evakuácie, 
• ochrana a zabezpečenie pokoja a poriadku v evakuovaných priestoroch a evakuačných 

zariadeniach, 
• kontrola osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochrana majetku občanov 

v evakuovaných priestoroch.  
 
2. 2.   Dopravné zabezpečenie 
 

Členenie dopravného zabezpečenia: 
• preprava cestnými prostriedkami, 
• preprava železničnými prostriedkami. 

 
2. 3.   Zdravotnícke zabezpečenie 
 

Zdravotnícka starostlivosť spočíva najmä: 
• v poskytovaní základnej zdravotníckej pomoci a starostlivosti občanom, 
• v určovaní základných hygienických a protiepidemiologických opatrení v evakuačných 

zariadeniach, na trasách presunu a v miestach ubytovania evakuovaných (zabránenie 
šíreniu nákaz, ...). 

 
2. 4.    Zásobovacie zabezpečenie 
 

Zásobovacie zabezpečenie spočíva najmä v: 
• núdzovom zásobovaní v evakuačných zariadeniach, 
• núdzovom zásobovaní počas presunu evakuovaných, 
• núdzovom zásobovaní v miestach ubytovania evakuovaných. 

 
2. 5.    Veterinárne zabezpečenie 
 

Veterinárne zabezpečenie spočíva najmä v: 
• určenie spôsobilosti zvierat na evakuáciu, 
• opatrenia na zabránenie vzniku epidémii a nákaz, 

 



Plánovanie a zabezpečenie evakuácie 
 

 Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje z územia, na ktorom pôsobia následky povodne, ktorá 
dočasne alebo dlhodobo neumožňuje pobyt osôb, zvierat na tomto území. 
 

Obyvateľstvo sa pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie člení na tieto skupiny 
   

• deti zo škôl a školských zariadení, 
• matky v domácnosti s deťmi, 
• zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami, ktoré 

poskytujú opatrovateľskú službu, 
• deti zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti, 
• ostatní chorí zo zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnej starostlivosti, 
• zamestnanci štátnych orgánov, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb s 

možným zaradením ich rodinných príslušníkov, 
• ostatné obyvateľstvo, 

 
Na základe vzniknutej situácie môže evakuačná komisia pri evakuácii časovo uprednostniť 

niektoré skupiny obyvateľstva, najmä deti zo škôl a školských zariadení, deti a chorých zo 
zdravotníckych zariadení a zo zariadení sociálnych služieb, matky v domácnosti s deťmi, tehotné 
ženy, zdravotne postihnuté osoby, ktoré nie sú umiestnené v zdravotníckych zariadeniach ani v 
zariadeniach sociálnych služieb. 
 
 Konkrétne vykonanie a odborné zabezpečenie evakuácie je spracované v osobitnom pláne 
evakuácie v súlade s vyhláškou MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení 
neskorších predpisov. 
 
 V tabuľkách je stručne uvedené možná evakuácia osôb, organizácií, zariadení a materiálu 
z organizácií a možná evakuácie zvierat s určením trás presunu, núdzových miest ubytovania 
osôb a miest sústredenia zvierat pri určenom vodnom stave alebo okolnosti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred  
povod ňami v kritických  úsekoch vodných tokov 
(opatrenia na uvo ľňovanie prietokových profilov  pod 
mostmi, priepustmi a lávkami, uvo ľňovanie ľadových zátarás, 
zápch  vytvorených z vodou priplavených predmetov) 
 
 
Kritické úseky vodných tokov (miesta križovania s dôležitými komunikáciami) 
 

 Rieka ................. 
 

Miesto križovania Druh inžinierskej stavby Druh komunikácie 
   
   
   
   
   
 
 

 Potok Mlynský a Lúčanský potok  
 

Miesto križovania Druh inžinierskej stavby Druh komunikácie 
Koniec obce most Štátna cesta III. triedy 
Stred obce most Štátna cesta III. triedy  
   
   
   
   
 
 
Predpokladaný výkon opatrení 
 

Vodný tok Úsek Opatrenia 

   

   

   

   

   

   

   

 



IV. 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohr oziť 
postihnuté  osoby, nasadené sily a prostriedky a ma jetok 
obyvate ľov 

 
 
Prehľad rozvodných sietí 
 
P. 
č. Typ rozvodnej siete Dislokácia 

1 Rozvod elektr. siete v obci Intravilán obce 

2 Plynovod  Intravilán obce 

3   

4   

5   

 
 
Prehľad zariadení 
 
P. 
č. Typ zariadenia Dislokácia 

1 Trafostanica pri kostole Intravilán obce 

2   

3   

4   

5   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu by ť ohrozené 
povod ňou 
 
 

P. 
č. 

Názov 
stavby/objektu/zariadenia Adresa Majite ľ/užívate ľ 

Pevná linka/ 
Mobil 

(pre potrebu 
vyrozumenia) 

1 Garáž, suterén Lúčka 30, 05303 
 

Helena 
Kinčáková 

0907910166 

2 Pivnica, sýpka Lúčka 31, 05303 
 

Stanislav Mačák 0907910166 

3 Obytný priestor, garáž Lúčka 6, 05303 
 

Štefan Geleta 
0908983162 

4   
 

 

5   
 

 

6   
 

 

7   
 

 

8   
 

 

9   
 

 

10   
 

 

11   
 

 

12   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



V. 
SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON 
PVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH 

PRÁC 



V. 1.  Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a za riadení na výkon 
 povod ňových záchranných prác 
 
 
Druh 

dopravného 
prostriedku, 

stroja, 
zariadenia 

Poskytovate ľ 
dopravného 
prostriedku, 

stroja, 
zariadenia 

Osoba 
zodpovedná 

za 
poskytnutie 
dopravného 
prostriedku, 

stroja, 
zariadenia 

Číslo 
telefónu na 
pracovisku 

Číslo 
mobilu 

Číslo 
telefónu 
domov 

Číslo faxu E-mailová 
adresa 

3 ks traktor PD Jablonov Predseda PD 4541360 0905242288    

3 ks vlečka 
traktorova 

PD Jablonov Predseda PD 4541360 0905242288    

DH-112 PD Jablonov Predseda PD 4541360 0905242288    

Liaz – CAS 160 PD Jablonov Predseda PD 4541360 0905242288    

        

        

        

 
Pozn. –  v prílohe č. 4 v bode V. 1. sa uvádza, že dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré 
sú  určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu 
zabezpečujú  vopred dohodou. 
 



V. 2. Zoznam členov obecného hasi čského zboru 
 
 
a) obecný hasičský zbor 
 

Spojenie Spojenie na pracovisko 
Meno a priezvisko Funkcia Adresa bydliska 

Telefón 
domov Mobil Telefón Fax 

e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



b/ dobrovo ľný hasi čský zbor 
 

Spojenie Spojenie na pracovisko 
Meno a priezvisko Funkcia Adresa bydliska 

Telefón 
domov Mobil Telefón Fax 

e-mail 

Daniel Buša Predseda 
PO Lúčka 36  0908133016    

Štefan Griger Člen PO Lúčka 46  0918372339    

Michal Tatarko Člen PO Lúčka 1   0905180961    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



V. 4. Zoznam dezinfek čných látok na dezinfekciu studní, 
žúmp a obytných priestorov 
 
 

Druh dezinfek čnej látky Množstvo (kg) Miesto uloženia 

Chloramin B   

Chlór/vápno   

Peroxid vodíka   

Savo   

Kyselina HCL   

Chlorox   

Ocot   

Sóda   

Orthos BF 45   

Iné (pokračovať v ďalších 
riadkoch)   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Poznámky:   - HCL (kyselina chlorovodíková),  - chlorox (chlórnan sodný) 
  - ocot (kyselina octová),   - sóda (kryštalická) 



V. 5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vy členených právnickými osobami na 
výkon  povod ňových záchranných prác 
 
 
a) zoznam členov pracovnej čaty obce 
 

Spojenie Spojenie na pracovisko 
Meno a priezvisko Funkcia 

v čate Adresa bydliska 
Telefón 
domov Mobil Telefón Fax 

e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 



 

b) zoznam členov pracovnej čaty vy členenej právnickou osobou (uviesť názov a adresu právnickej osoby)  
 

Spojenie Spojenie na pracovisko 
Meno a priezvisko Funkcia 

v čate Adresa bydliska 
Telefón 
domov Mobil Telefón Fax 

e-mail 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 



V. 6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného  systému 

 
 Organizáciu integrovaného záchranného systému, pôsobnosť a úlohy 
orgánov štátnej správy a záchranných zložiek v rámci integrovaného 
záchranného systému, práva a povinností obcí a iných právnických osôb, 
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ostatných fyzických osôb pri 
koordinácií činností súvisiacich s poskytovaním pomoci, ak je bezprostredne 
ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie upravuje zákon NR SR 
č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme. Integrovaný záchranný 
systém je koordinovaný postup jeho zložiek pri zabezpečovaní pripravenosti 
a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. 
 
Základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: 

� Hasičský a záchranný zbor, 
� poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 
� kontrolné chemické laboratória CO, 
� Horská záchranná služba, 
� Banská záchranná služba 

 
 Základné záchranné zložky poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, 
technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu koordinačného 
strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania. Základná 
záchranná zložka vykonáva svoju činnosť spravidla vo svojom zásahovom 
obvode. 
 
Ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: 

� Armáda Slovenskej republiky, 
� obecné (mestské) hasičské zbory, 
� závodné hasičské útvary, 
� závodné hasičské zbory, 
� pracoviská vykonávajúce štátny dozor alebo činnosť podľa osobitných 

predpisov, 
� jednotky civilnej ochrany, 
� obecná polícia, 
� útvary Železničnej polície, 
� Slovenský Červený kríž, 
� iné právnické osoby a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je 

poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku. 
  
 Ostatné záchranné zložky poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu 
potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania koordinačným strediskom alebo 
operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu svojho 
dispečerského pracoviska. 
 
 V integrovanom záchrannom systéme pôsobia aj útvary Policajného zboru. 
Podieľajú sa na poskytovaní bezodkladnej pomoci v tiesni v rozsahu úloh 
Policajného zboru na základe pokynu operačného strediska Policajného zboru, 



 
 Privolanie jednotlivých záchranných zložiek integrovaného záchranného 
systému je možné priamo na jednotlivých ostatných záchranných zložkách, na 
operačných strediskách tiesňového volania základných záchranných zložiek 
(polícia – 158, hasiči – 150 a  zdravotníci 155) alebo cez koordinačné stredisko 
IZS na území kraja na linke tiesňového volania 112. 
 
 Podľa § 39 a 40 zákona NR SR číslo 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami 
orgán ochrany pred povodňami, obvodný úrad v sídle kraja, obvodný úrad 
a obec môže vyžadovať pomoc Policajného zboru na plnenie úloh podľa 
osobitného predpisu – zákon NR SR č. 171/1993 Z. z. a vyžadovať pomoc 
ozbrojených síl Slovenskej republiky na plnenie úloh podľa osobitného predpisu 
– zákon NR SR č. 321/2002 Z. z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ZOZNAM POVOD ŇOVÝCH PLÁNOV 

ZÁCHRANNÝCH PRÁC 
PRÁVNICKÝCH OSÔB A 

FYZICKÝCH OSÔB – 
PODNIKATE ĽOV NA ÚZEMÍ OBCE 



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

Spojenie 
Názov 
subjektu 

Adresa Pevná 
linka 

Mobil Fax 
E-mail 

Zodpovedná 
osoba 

Adresa Spojenie 

         

         

         

         

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


