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Právne normy
- Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva v  z. n. p.
- Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú  

podrobnosti o evakuácii (dňom 1.11.2012 nahradila vyhlášku č. 75/1995  
Z. z.  o zabezpečovaní    evakuácie)        

- Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností            
z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

- Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy       
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov – účinnosť 1.1. 2006 

- Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene     
niektorých zákonov

- Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o  
zmene  niektorých zákonov

- Zákon č. 577/2004 Z. z. rozsah zdravotnej starostlivosti  
uhrádzanej zo zdravotného poistenia

- Zákon č. 578/2004 Z. z. a  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,   
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách                           
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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- Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva  
pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky MV SR č. 160/2012 Z.z.

- Zákonník práce
- Občiansky zákonník
- Štatút hlavného mesta SR Bratislavy
- Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
- Príručka č. 5/2000 MV SR, Úradu CO “Značky a skratky používané v CO“

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

- Smernica MZ SR pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie 
č. 26875 - 1/2004- OKM z 30.11.2004    – dňom 1.11.2012 bola zrušená 

- Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné         
prostredie budov...

- Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového      
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z.n.p.

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

- Zákon NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v z.n.p.

- Zákon NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti



Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. 
§ 3c)

Plán ochrany obyvateľstva

l obsahuje aj plán evakuácie a dokumentáciu núdzového 
zásobovania a núdzového ubytovania

§ 6 ods.1

Civilná ochrana (§2) zahŕňa okrem iného

l poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového 
ubytovania

l zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie
§ 7

Za plnenie úloh CO zodpovedá v rozsahu ustanovenom 
zákonom:

l vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy,  
iné ústredné štátne orgány,  okresné  úrady, samosprávne 
kraje, obce (MČ),  PO a  FO;
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VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

č. 328/2012 Z. z.

z 15. októbra 2012

ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o evakuácii

Plánovanie a zabezpečovanie evakuácie
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Evakuácia
l EVAKUÁCIOU  sa rozumie

odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia 
( § 3 ods. 10 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v  z.n.p.)

l Evakuácia sa člení na
- krátkodobú s možným  návratom  evakuantov do 72  hodín            
- dlhodobú s možným  návratom  evakuantov po 72 hodinách
( § 3 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z. )

l Časový rozsah EVA sa určí při vyhlásení EVA, ak je to možné vzhľadom na rozsah a 
následky mimoriadnej udalosti
( § 3 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z. )

l Varovanie obyvateľstva
pri vzniku, ako aj pri možnosti rozšírenia mimoriadnej udalosti sa varovanie 
obyvateľstva vykonáva varovnými signálmi.
( § 3a ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v  z.n.p.)

l Evakuácia sa vyhlasuje
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a odvolá sa, ak pominul 
dôvod, pre ktorý bola vyhlásená
(§ 2 ods. 1 a 2 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.)

l Evakuácia sa vykonáva
až po vyhlásení  mimoriadnej situácie
( § 3b ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v  z.n.p.)

KTO PLÁNUJE,VYHLASUJE, RIADI 
A ZABEZPEČUJE EVAKUÁCIU  ?

Podľa pôsobnosti 

l Okresný úrad v sídle kraja (OÚ Bratislava) na území kraja,  ak jej rozsah 
presahuje územný obvod okresného úradu,
(§ 13 ods 1 písm.h) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.)

l Okresný úrad na území okresu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických  osôb, 
fyzických osôb-podnikateľov alebo obcí  a rozhoduje o povinnosti obcí 
umiestniť evakuovaných,
(§ 14 ods 1 písm.j) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.)

l obec na území obce
a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuantom
(§ 15 ods 1 písm.g) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.)

l Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ vo svojom objekte plánuje a pri
MU vyhlasuje a uskutočňuje EVA svojich zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti a neodkladne informuje obec , kde pôsobí
(§ 16 ods 1 písm.i) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p.) 8



Evakuačná komisia

- prednosta OÚ, primátor mesta a starosta obce môže 
zriadiť EVA komisiu ako svoj odborný poradný orgán  
a schvaľuje jej štatút
( § 9 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. )

Štatút obsahuje najmä:

- zloženie EVA komisie, 
- úlohy EVA komisie,
- čas uvedenia EVA komisie do pohotovosti
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OBYVATEĽSTVO  SA NA ÚČEL PLÁNOVANIA 
A ZABEZPEČENIA EVAKUÁCIE ČLENÍ NA SKUPINY:

a) deti MŠ, žiaci ZŠ, žiaci SŠ, ako aj deti a žiaci školského zariadenia

b) matky a iné oprávnené osoby v domácnosti s deťmi,

c) Osoby umiestnené v zdravotníckom zariadení, zariadení sociálnych  
služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

d) Osoby so zdravotníckym postihnutím v domácnosti s rodinným 
príslušníkom alebo s osobou, ktorá osobe so zdravotným postihnutím 
poskytuje pomoc,

e) ostatné obyvateľstvo.

Pri EVA možno časovo uprednostniť obyvateľstvo podľa a) – d) a tehotné ženy. 
Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva osobným dopravným prostriedkom, ak to 
nie je možné alebo účelné peši.

Ak je to možné, imobilná osoba sa evakuuje dopravným prostriedkom, ktorý je 
upravený na tento účel. 

Postup pri evakuácii podľa skupín obyvateľstva je uvedený v prílohe č.3 
vyhlášky MV SR č.328/2012 Z. z.               

(  § 5  ods 1, vyhl. MV SR č.328/2012 Z.z.  )
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Samovoľná evakuácia sa rieši bezodkladne usmerňovaním 
neorganizovaného opúšťania ohrozeného územia, spresňovaním 
evakuačných trás a zamedzením prístupu obyvateľstva na ohrozené 
územie.

(  § 3 ods. 4, vyhl. MV SR č. 328/2012 Z.z.  )

Evakuácia zvierat, sa plánuje a vykonáva najmä na záchranu   
plemenných  zvierat a iných cenných zvierat.

(  § 6 vyhl. MV SR č. 328/2012 Z.z.  )

Evakuácia vecí sa plánuje a vykonáva na ochranu hnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok, zbierkových predmetov, historických knižničných 
dokumentov, historických knižničných fondov, archívnych dokumentov, 
hnuteľných technických zariadení a ďalších materiálnych hodnôt

( § 8 vyhl. MV SR č. 328/2012 Z.z. )
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Evakuačné zariadenia sa uvádzajú do pohotovosti

• pri dlhodobej EVA

a/ evakuačné zberné miesto - do 3 hodín

b/ evakuačné stredisko - do 3 hodín

c/ stanice nástupu evakuovaných
- autobusová - do 3 hodín
- ostatné - do 5 hodín

d/ stanica výstupu evakuovaných - do 4 hodín

e/ regulačné stanovište - do 4 hodín

f/ miesto ubytovania evakuovaných - do 4 hodín

g/ kontrolné stanovište - do 4 hodín

- sa čas uvedenia do pohotovosti EVA zariadenia upravuje
podľa skutočnej situácie.

( príloha č. 4 ČASŤ B vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z. )

• pri krátkodobej EVA
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SPÔSOB PREDKLADANIA INFORMÁCIÍ
Podľa §7 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 
technických a prevádzkových podmienok informačného systému CO 

Informácie môžu byť pravidelné alebo nepravidelné.

Pravidelná informácia obsahuje údaje o stave a priebehu záchranných prác alebo 
evakuácie a vypracúva sa po vyhlásení mimoriadnej situácie. Predkladá sa 
informačnému miestu denne so stavom k 06.00 hod. a k 18.00 hod., a to:

a) informačné miesto PO alebo FO - podnikateľa informačnému miestu obce 
do 06.30hod. a do 18.30 hod.,

b) informačné miesto obce (MČ) informačnému miestu okresného úradu (aj hl. mestu SR)
do 07.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) informačné miesto okresného úradu informačnému miestu OÚ v sídle kraja      
do 08.00 hod. a do 20.00 hod.,

d) informačné miesto OÚ v sídle kraja informačnému miestu ministerstva 
do 09.00 hod. a do 21.00 hod.

Nepravidelné informácie sa predkladajú informačnému miestu  i h n e ď               
ak obsahujú údaje o:
- dosiahnutí pohotovosti EVA komisie a evakuačného zariadenia,
- čase a stave začatia a skončenia evakuácie,
- udalosti, ktorá narúšajú evakuáciu.

Údaje o počtoch evakuantov, stave a priebehu evakuácie, ich spracovanie a 
vyhodnocovanie  zabezpečujú EVA zariadenia a informujú EVA komisie, ktoré 
informáciu posielajú cez informačné miesta.
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AKTUALIZÁCIA PLÁNOV EVAKUÁCIE

1. Plán sa aktualizuje k 31. decembru kalendárneho roka 
alebo bezodkladne, ak ide o podstatnú zmenu. 

2. Predmetom aktualizácie plánu EVA sú najmä : 

• predpokladané počty evakuantov,

• evakuačné trasy,

• zloženie EVA komisie.  

3. Pri evakuácii sa postupuje podľa plánu evakuácie aj     

počas krízovej situácie
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EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE A ZABEZPEČUJE

do vopred určených priestorov v okrese a kraji, prípadne do
priestorov určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky

z týchto ohrozených území :

a ) z územia kraja ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo inej
mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemickej nebezpečnej
látky alebo biologickej NL

b)   z územia ohrozeného prielomovou vlnou pri havárii na  vodnej 
stavbe, 

c)   z územia na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy,  katastrofy 
alebo teroristického útoku   

- povodne na toku riek  Morava a Dunaj

Z okolia JZ V1 JAVYS Jaslovské Bohunice sa v podmienkach 

Bratislavského kraja evakuácia v súčasnosti neplánuje !!
(na základe spisu ÚJD SR: „Schválenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým 
zariadením JE V-1“ z 2.11.2010 a Rozhodnutím č. 382/2010 zo dňa 5.10.2010,           
ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 26.10.2010)

d)   z územia určeného na zabezpečovanie úloh obrany štátu v čase    
vojny  a  vojnového stavu

Prehľad počtov evakuantov pri najnepriaznivejšej situácii 
z okolia Zimného štadióna  O. NEPELU, 3,2 - 6t NH3 
Poznámka: množstvo NL a počty evakuantov boli  platné podľa analýzy územia                 

k 29.2.2016

EVAKUÁCIA Z OBVODU, OBCE POČET POČET UMIESTNENIE V OBVODE, OBCI

Územný obvod BA  MČ Nové Mesto 9 900 9 900 Územný obvod Bratislava

6 900 MČ Nové Mesto

3 000 MČ Ružinov

EVAKUÁCIA Z OBVODU, OBCE POČET POČET UMIESTNENIE V OBVODE, OBCI

Územný obvod BA  MČ Dúbravka 5 100 5 100 Územný obvod Bratislava

5 100 MČ Dúbravka

EVAKUÁCIA Z OBVODU, OBCE POČET POČET UMIESTNENIE V OBVODE, OBCI

Územný obvod BA  MČ Nové Mesto 4 700 4 700 Územný obvod Bratislava

3 700 MČ Nové Mesto

1 000 MČ Ružinov

Prehľad  evakuovaných z okolia ZŠ Harmincová 4 - 6t NH3

Prehľad  evakuovaných z okolia DUSLO, a. s.  pracovisko 
Bratislava 6,3-8t NH3
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ĎALŠÍ OHROZOVATELIA - DUSLO, a.s. pracovisko Bratislava 20-150 t  
tercbutylaminu C.(CH3.3)NH3 4 700 osôb a 50-400t CS2 4 700 osôb,
Slovnaft, a.s.,  4 091t sirovodík+uhľovodíky 550 osôb, Zimný štadión Vl. 
Dzurillu 7,5t NH3 3 900 osôb, Mondeléz SR Production, s.r.o., 1,5t NH3 
1300 osôb a 2t etanol 700 osôb atď.  

Podľa vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane 
obyvateľstva pred účinkami NL v z. n. p. evidujeme PO, ktoré vyrábajú, 
skladujú a manipulujú s NL.

Podľa zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
evidujeme PO v kategórii „A“ a PO v kategórii „B“. 

Objekty s možnými únikmi nebezpečných látok, oblasti možného ohrozenia 
s vyhodnotením ich následkov  a register právnických osôb zaradených do 
kategórie „A“ a kategórie „B“ sú uvedené v Analýze územia okresov           
z hľadiska  možných mimoriadnych udalostí.

Výpis z analýzy územia si môžu mestá, obce, MČ vyžiadať od vlastných OÚ, 
kde sú uvedené aj pásma ohrozenia, ochranné pásma a pásma ohrozenia 
výparmi ( pozri vyhlášku MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach 
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok)

Výpis z analýzy je uvedený aj na internetovej stránke OÚ Bratislava, Malacky, 
Pezinok a Senec

EVAKUÁCIA Z OBVODU, OBCE POČET POČET UMIESTNENIE V OBVODE, OBCI

VODNÝ TOK  M O R A V A

Územný obvod Malacky 10 389 10 389 Územný obvod Malacky

Malé Leváre 1 178 400+778 Veľké Leváre + Malacky 

Gajary 2 936 2 786 Malacky

150 Kostolište

Suchohrad 647 647 Malacky

Záhorská Ves 1 825 1 825 Malacky

Vysoká pri Morave 2 211 650 Zohor

1 561 Stupava

Jakubov 1 592 992 Malacky

600 Plavecký Štvrtok

Územný obvod Bratislava - - Územný obvod Bratislava

VODNÝ TOK  D U N A J

MČ Devín 77 77 MČ Devín

MČ Podunajské Biskupice 50 50 MČ Podunajské Bohunice

MČ Karlova Ves 20 20 MČ Karlova Ves

MČ Petržalka 98 98 MČ Petržalka

MČ Staré Mesto 1 048 1 048 MČ Staré Mesto

Územný obvod Bratislava 1 293 1 293 Územný obvod Bratislava

CELKOM BRATISLAVSKÝ KRAJ 11 682 11 682 V BRATISLAVSKOM KRAJI

Prehľad evakuantov z územia toku Moravy a Dunaja



Za úlohy a opatrenia CO – zabezpečovanie a 
vykonávanie EVA zodpovedajú aj 

ministerstvá:
l Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v oblasti poriadkového      

a  bezpečnostného zabezpečenia, 
l Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja Slovenskej  

republiky v oblasti dopravného zabezpečenia, 
l Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti  

zdravotníckeho zabezpečenia,
l Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Správou 

štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v oblasti 
zásobovacieho zabezpečenia, 

l Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky v oblasti veterinárneho zabezpečenia 

Samosprávny kraj spolupracuje s orgánmi štátnej správy a obcami 
pri plánovaní a zabezpečovaní EVA a utvára podmienky pri 
evakuácii na súčinnosť medzi samosprávnymi  krajmi. 
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ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE  EVA  

ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE EVA rieši :
§ 12 a príloha č. 8 vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.

SMERNICA pre zdravotnícke zabezpečenie evakuácie 
č. 26875 – 1/2004 - OKM z 30. 11.2004 bola  zrušená  !

1. ZDRAVOTNÍCKE ZABEZPEČENIE  EVA  zahŕňa: 

- poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti evakuantom v ohrozenom území   
a na evakuačnej trase,

- poskytovanie zdravotnej starostlivosti, neodkladnej zdravotnej starostlivosti                 
a vykonávanie protiepidemických a hygienických opatrení v mieste ubytovania. 

Úlohou zdravotníckeho zabezpečenia EVA podľa vyhlášky bude:
- poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v prospech evakuantov (podľa 
zákona č. 576 /2004 Z. z.)

- poskytovanie ambulantnej, špecializovanej a ústavnej zdravotnej starostlivosti v 
mieste ubytovania evakuantov 
(podľa zákona č. 576/2004 Z. z.)

- protiepidemické a hygienické opatrenia v mieste ubytovania evakuantov (podľa 
zákona č. 355/2007 Z. z.)
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Neodkladná zdravotná starostlivosť 

je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného 
stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život alebo niektorú zo základných 
životných funkcií, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže 
vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo 
spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom 
bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj 
zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Neodkladná starostlivosť je aj 
vyšetrenie osoby označenej za možný zdroj rýchlo sa šíriacej a život 
ohrozujúcej nákazy, diagnostika a liečba osoby s rýchlo sa šíriacou a život 
ohrozujúcou nákazou. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná 
preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi 
zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov a príjemcov 
orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu; neodkladnú prepravu 
vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.

Zdravotná starostlivosť

je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, 
vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín 
s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len osoba ), zvýšenia kvality jej 
života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa 
prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, 
ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. 
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2. Zástupcovia zdravotníctva v EVAK 

V obci (MČ) -starosta vyberá a menuje praktického lekára z návrhu 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od lekára  Úradu BSK

Na okresnom úrade prednosta vyberá a menuje praktického lekára   
z návrhu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od lekára Úradu BSK          
a menuje odborného zamestnanca z hygieny a epidemiológie určeného 
riaditeľom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl. mesta SR 
Bratislavy

3. Zodpovednosť za spracovanie, aktualizáciu a vedenie plánu  
zdravotníckeho zabezpečenia EVA

• majú členovia EVAK za zdravotníctvo

4.  Začleňovanie zdrav. zariadení a lekárov  na plnenie úloh 
v priebehu EVA

• vychádza z plánovaného počtu evakuantov,  po vyhlásení EVA vydá  
prednosta OÚ Príkaz pre riaditeľa  zdravotníckeho zariadenia 
na  dočasné poskytnutie S a P pre zabezpečenie zdravotnej 
starostlivosti.
Pomocný zdravotnícky personál sa určuje aj z radov dobrovoľníkov 
SČK na  základe dohody s riaditeľkou SČK - územného spolku
5. Úlohy: - v priestore ohrozenia, na trasách presunu, v mieste ubytovania  



6. Materiálne a personálne zabezpečenie 
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti evakuantom v ohrozenom 
území, na evakuačnej trase a v mieste ubytovania
- menovité určenie zdravotníckeho personálu stanoví lekár 
územného celku a člen EVAK za zdravotníctvo 
Sú to :
- všeobecní lekári pre dospelých, ktorí budú poskytovať ambulantnú 
zdravotnú starostlivosť,
- všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí budú poskytovať 
ambulantnú zdravotnú starostlivosť
- špecializovaní lekári, ktorí budú poskytovať špecializovanú 
zdravotnú starostlivosť

Títo lekári sú určovaní z jednotlivých ambulancií a zdravotníckych 
zariadení určených pre ústavnú starostlivosť evakuantov na 
ohrozenom území a v mieste ubytovania

7. Príprava  zdravotníckeho personálu 
- v poslednom období sa vykonávala 1x ročne formou odborného 
zhromaždenia alebo zaslania prezentácie všeobecným lekárom pre 
dospelých, lekárom pre deti a dorast a špecializovaným lekárom 
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V prípade vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásenia evakuácie  v  Bratislavskom 
kraji, sú v dokumentácii zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie spracované a 
spresňované prehľady lekárov a personálu, ktorí by zabezpečovali zdravotnícke 
zabezpečenie evakuácie v zberných miestach, na trasách a miestach ubytovania 
evakuantov.
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Povinnosti zdravotníckych pracovníkov 

- čiastočne  rieši ustanovenie § 80 ods. 1 písm. k) zákona č. 
578/2004 Z. z. a  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, 
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                                                           
kedy zdravotnícky pracovník je povinný počas krízovej 
situácie vykonávať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi 
na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. 

Za porušenie tejto povinnosti môže Ministerstvo  
zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa § 82 ods.5 písm. b)  
zákona č.578/2004 Z. z. v platnom znení až do 3 300 €. 



Dokumentácia zdravotníckeho zabezpečenia 
evakuácie

(§ 12 a príloha č. 8 k vyhláške MV SR č 328/2012 Z.z.)

l ČASŤ A Textová časť dokumentácie 
zdravotníckeho zabezpečenia EVA

a)  Zámer zdravotníckeho zabezpečenia evakuácie a to

1. Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti
2. Poskytovanie - ambulantnej zdravotnej starostlivosti

- špecializovanej zdravotnej starostlivosti
- ústavnej zdravotnej starostlivosti

a) Záznam správ a hlásení o priebehu EVA
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l Prehľad o zdravotníckych zariadeniach evakuovaných v rámci obvodu a 
kraja 

l Plán činnosti člena evakuačnej komisie za zdravotníctvo 
l Prehľad zdravotníckych dopravných prostriedkov
l Údaje o zdravotnom sprievode v prepravných prostriedkoch
l Základné protiepidemické a hygienické opatrenia v evakuačných 

zariadeniach a mieste ubytovania, ich organizačné a materiálne 
zabezpečenie

l Zásady vykonávania zdravotníckeho dozoru pri výdaji potravín a vody 
evakuovaným atď.

ČASŤ B Tabuľková časť dokumentácie 
zdravotníckeho zabezpečenia EVA

Tabuľka č.1  Všeobecní lekári pre dospelých, ktorí budú poskytovať 
ambulantnú zdravotnú starostlivosť  v mieste ubytovania 

Tabuľka č. 2 Všeobecní lekári pre deti a dorast, ktorí budú poskytovať  
ambulantnú zdravotnú starostlivosť v mies starostlivosť v MU

Tabuľka č. 4 Zdravotnícke zariadenia, ktoré budú poskytovať evakuantom  
zdravotnú  starostlivosť

Ďalšia dokumentácia napr.:



§ 12 ods. 1 a 2 a príloha č. 8      (vyhláška)
Protiepidemické a hygienické opatrenia v evakuačnom 
zbernom stredisku (nad rámec vyhlášky) a v mieste 
ubytovania evakuantov a ich organizačné a materiálne 
zabezpečenie:

l V evakuačnom zbernom stredisku
protiepidemické  hygienické opatrenia sa 
vykonávajú z toho dôvodu aby odhalili osoby 
akútne choré a podozrivé z prenosného 
ochorenia alebo nákazy  a zabránilo sa tak 
šíreniu prenosného ochorenia u osôb 
z miesta evakuačného zberného strediska 
do miesta ubytovania evakuantov. 
Organizačné a materiálne zabezpečenie tejto 
činnosti vykonáva príslušný lekár.
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PROTIEPIDEMICKÉ A HYGIENICKÉ OPATRENIA

l V mieste ubytovania evakuantov sa  
protiepidemické a hygienické opatrenia 
v zmysle včasného odhalenia prenosného 
ochorenia vykonávajú preto, aby sa 
zabránilo šíreniu prenosného ochorenia 
v príslušnej komunite. Ide o vykonávanie 
lekárskeho dohľadu praktickým lekárom  -
zisťovanie aktuálneho zdravotného stavu 
osôb danej komunity.
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l Pri zistení podozrenia na prenosné 
ochorenie odosiela praktický  lekár  osobu 
na izoláciu do zdravotníckeho zariadenia 
a hlási výskyt príslušnému regionálnemu 
úradu verejného zdravotníctva, v ktorého 
územnej pôsobnosti sa nachádza. 

l V  Bratislavskom kraji na sekretariát  RÚVZ 
č. t. 02 /4333 8288 a 0917 235 848,         
alebo regionálnemu hygienikovi na č. t. 
0917 598 142 
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Hygienické opatrenia v EVA stredisku 
(zbernom mieste) a v mieste ubytovania

Prevádzkovateľ zariadenia zabezpečuje:

l Dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody
l Hygienicky vhodnú manipuláciu s pitnou vodou
l Hygienicky vhodné skladovanie a manipuláciu s potravinami
l Hygienicky vhodné zhromažďovanie a odstraňovanie tuhých a tekutých 

odpadov
l Priebežné upratovanie a dezinfekcia
Pre pokyny na upratovanie a údržbu ubytovania možno primerane použiť aj 

vyhlášku MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na 
vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty 
nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia
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Zásady vykonávania monitorovania epidemickej a 
hygienickej situácie v miestach ubytovania evakuantov

• vykonáva príslušný praktický lekár

• v prípade podozrenia na prenosné ochorenie hlási skutočnosť telefonicky    
na RÚVZ



Zásady zdravotného dozoru nad zásobovaním 
potravinami a vodou upravujú nasledovné 
právne predpisy:

l Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia
§ 17 – Pitná voda
§ 26 – Zariadenia spoločného stravovania

l Nariadenie vlády SR č. 496/2010 Z. z o vodách, 
ktorým s mení a dopĺňa NV SR č 354/2006 Z. z. –
ustanovujú sa požiadavky na vodu určenú na 
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na 
ľudskú spotrebu

l Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach 
a požiadavkách na zariadenia spoločného 
stravovania
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l Zákon NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách 
v znení neskorších predpisov

§ 10 - skladovanie  potravín

§ 11  -preprava potravín

l Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ES
č. 852/2004 o hygiene potravín

l Výnos MP  SR a MZ SR č. 28167/2007 - OL
z 20. apríla 2006, ktorým sa vydáva hlava 
Potravinového kódexu SR, upravujúca :

- všeobecné požiadavky na konštrukciu,

- usporiadanie a vybavenie potravinárskych 
prevádzkarní,

- niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj 
tradičných potravín a na priame dodávanie 
malého množstva potravín.
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Spresnenie plánu vyrozumenia a spojenia v priebehu EVA

Meno Funkcia Telefón Mobil
JUDr. Maroš KARŠŇÁK

Ing. Karol SLOBODA

Koordinačné stredisko IZS

JUDr. Darina BUDÍNSKA

Ing. Peter SKOKAN

Ing. Václav BAŠTINEC

MUDr. Anna MOŠAŤOVÁ,MPH

MUDr. Otakar FITZ

Doc. MUDr. Vojtech
OZOROVSKÝ, CSc.
MUDr. Pavol MARTANOVIČ

MUDr. Jindra HOLÍKOVÁ

MUDr. Valerián POTIČNÝ,MPH

JUDr. Ing. Jana JEŽÍKOVÁ

Mgr. Jaroslav JAŠÍK

Prednosta OÚ Bratislava
Vedúci odboru KR OÚ BA

Predsedkyňa EVAK  OÚ BA 
a EVAK v sídle kraja
Podpredseda EVAK  OÚ  BA 
a EVAK  v sídle kraja
Tajomník EVAK OÚ BA a 
EVAK OÚ v sídle kraja
Člen EVAK OÚ v sídle kraja 
za zdravotníctvo
Člen EVAK OÚ v sídle kraja 
za RÚVZBA, HM BA

Člen EVAK kraja za odbor 
KR zdravotníctva BA kraja
Člen EVAK OÚ BA za 
zdravotníctvo
Člen EVAK OÚ BA za RÚVZ 
BA, hl. m. BA
Riaditeľ Úradu BSK a  lekár 
samosprávneho kraja
Riaditeľka odboru 
zdravotníctva ÚBSK
Referent KR útvaru riaditeľa  
ÚBSK

02/09610 46000
02/09610 46300
02/4859 3820, 02/4859 3821
02/09610 46100

02/09610 46310

02/09610 46314

02/48264922

02/43338298

02/44882302

-

02/43338289

02/48264902

02/48264903

02/48264120

0918 805 637
0903 464111
0905 634221
0910 639317

0905 632339

0908 603740

0904 108124

0917 598142

0903 790204

0905533686

0917 235450

0903 723622
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Meno Funkcia Telefón Mobil
Viera UHRÍKOVÁ

JUDr. Justín SEDLÁK

Ing. Pavel VAŠKO

MUDr. Mojmír KVAČALA

MUDr. Stanislav DUBA

Ing. Jozef MRAČNA

Ing Július PREDAJNIANSKY

Ing. Jozef MRAČNA

Ing. Peter KALENČÍK

MUDr. Anna KLIMENTOVÁ

Ing. Mária HALASOVÁ

PhDr. Martin DOBOŠ

Ing. Peter URCIKÁN

JUDr. Marek KOVAČIČ

MUDr. Michal MASARYK

MUDr.Soňa KRISTIANOVÁ

Riaditeľka SČK ÚS BA - mesto

Prednosta OÚ Pezinok
Zástupca vedúceho OKR a predseda 
EVAK okresu PK
Člen EVAK okresu PK za zdravotníctvo
Člen EVAK okresu PK za RÚVZ BA

Prednosta OÚ Malacky 
Vedúci OKR okresu MA
Predseda KŠ okresu Malacky
Člen KŠ, riaditeľ Nemocničnej a.s. Malacky
Člen KŠ okresu MA za RÚVZ BA
Riaditeľka ÚSSČK BA - okolie

Prednosta OÚ Senec 
Predseda EVAK okresu SC

Vedúci OKR okresu SC

Člen EVAK okresu SC za zdravotníctvo
Člen EVAK okresu SC za RÚVZ BA

02/53412 255

033/6411 172
033/6412 264

033/6412 116
02/48281 176

034/0971 202
034/7971 226
034/0971 202 
034/2829 111
02/43338 286
02/45924 273

02/40202 410
02/20816 961

02/40202 486

02/45928 339
02/43410 614

0903 558905

0911 114144
0911 509823

0905 523409
0907 778958

0911 232168
0902 912188
0911 232168
0903 755442
0917 426210
0903 558907

0911 114141 

0903 248658

0903 723207

0903 409788
0903 850228
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ČO BUDE ROBIŤ OBČAN, KEĎ BUDE VYHLÁSENÁ 
EVAKUÁCIA ?

1. Dodržovať pokyny osôb a orgánov štátnej správy a samosprávy, 
určených k riadeniu a zabezpečeniu evakuácie

2. Dodržať zásady pre opustenie bytu, zobrať si evakuačnú batožinu a 
dostaviť sa na určené miesto

3. Pri použití vlastného vozidla, dodržiavať pokyny poriadkových orgánov

n Vypnúť kúrenie príp. uhasiť otvorený oheň, vypnúť elektrické a plynové 
spotrebiče, uzatvoriť prívod vody a plynu.  

n Uzatvoriť okná. 

n Ak nebude stanovené inak, zvieratá a hydinu zavrieť do stajne, ostatné zvieratá 
zanechať doma a predzásobiť ich  vodou a krmivom. 

n Zobrať si evakuačnú batožinu, zamknúť byt a dostaviť sa do určeného 
evakuačného zariadenia alebo priestoru 

n Pri opustení bytu upovedomiť susedov o vzniknutej situácii 
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EVAKUAČNÁ BATOŽINA 
 

a)  Hmotnosť evakuačnej batožiny môže byť najviac 
 
1. 25 kg u dospelej osoby, 
2. 15 kg u dieťaťa, 
3.   5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu 
 

b) Odporúčaný obsah batožiny: 
  

1. osobné doklady, peniaze a iné cennosti, 
2. lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky, 
3. základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni, 
4. predmety osobnej hygieny, 
5. vrecková lampa (sviečka, zápalky), 
6. prikrývka alebo spací vak, 
7. náhr. osobná bielizeň, náhr. odev, náhr. obuv a  nepremokavý plášť, 
8. ďalšie nevyhnutné osobné veci. 
 
 
 
 
 
 

 

Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s 
menom a priezviskom, adresou pobytu, telefonickým kontaktom a uzamknutá.



Ďakujem
za pozornosť !
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