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I. 

ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA 

A VYKONANIA POVODŇOVÝCH 

ZÁCHRANNÝCH PRÁC 
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 I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania 

     povodňových záchranných prác mesta Svidník 
 

 

 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 mesta Svidník. 

 

 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: 

 mesto 

 okresný  úrad alebo 

 okresný úrad v sídle kraja 

 

 Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 

do času, kým riadenie neprevezme mesto, okresný úrad alebo okresný 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 okresného úradu, okresného  úradu v sídle kraja 

alebo obce počas mimoriadnej situácie 
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Riadenie a organizácia ochrany pre povodňami 
 

Orgánmi ochrany pred povodňami sú: 

 ministerstvo 

 okresné úrady v sídle kraja 

 okresné úrady  
 

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 

 okresná  povodňová komisia v sídle kraja 

 okresná povodňová komisia 

 povodňové komisie obcí 

 

Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami mestom 
 

 Mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území 

mesta. 

 Mesto spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s okresným úradom , s 

okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky 

významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území 

obce. 

 

Mesto 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 mesta na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku 

alebo správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom 

bezodkladne okresný úrad, odbor SoŽP 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 

mesta, 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 
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Mesto ďalej:  

 vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o 

tom informuje okresný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného 

systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, správcu 

vodohospodársky významných vodných tokov a Slovenský hydrometeorologický 

ústav 

 zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie dobrovoľného hasičského zboru 

potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác 

 poskytuje obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 

spôsobenej povodňou 

 

Povodňová komisia mesta: 

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 

 

 Úlohy mestskej povodňovej komisie určuje štatút mestskej povodňovej komisie, ktorý 

schvaľuje primátor mesta.  

 

 Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v meste 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. 
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II. 

ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ 

A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA 

A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED 

PVODŇAMI, VRÁTANE ADRIES, 

ČÍSIEL TELEFÓNU, E-MAILOVÝCH 

ADRIES A ČÍSIEL FAXU 
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II. 1. Mestská povodňová komisia 
Zoznam členov Mestskej povodňovej komisie  Svidník 
 

Por. 

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

A d r e s a   

trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

1 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Predseda komisie,                      

Ing. Ján Holodňák 

Mobil 0917 173 417  

      Ul. kpt. 

Pavlika 603/6 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 7521098 

Funkcia primátor tel.  v mieste bydliska 7520970 

Názov organizácie, 

adresa 

 Mestský úrad Svidník, Sov. 

hrdinov 200/33 

Fax 7522394 

e – mail primator@svidnik.sk 

2 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Podpredseda komisie 

Peter Pilip 

Mobil 0905 655 327 

D. Millyho 

823/31, 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 4863603 

Funkcia Zástupca primátora tel.  v mieste bydliska 0905655327 

Názov organizácie, 

adresa 
Mestský úrad Svidník 

Fax 7522394 

e – mail peter.pilip@svidnik.sk 

3 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen                                      

Mgr. Vladimír Šandala 

Mobil 0915 910 387 

Gen. Svobodu 

698/21 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 486360 

Funkcia Prednosta MsÚ tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail sandala@svidnik.sk 

4 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

 

Mgr. Viera Dercová 

Mobil 0915 910 005 

 

Mierová      

2183/33 

 

tel. na pracovisko 4863635 

Funkcia Ved. odboru MsÚ tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail 

dercova@svidnik.sk 

 

 

mailto:dercova@svidnik.sk
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5 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Ľuboš Čepan 

Mobil 0908 369 501 

Vyš. Jedľová 50  

tel. na pracovisko 4863628 

Funkcia Ved. odboru MsÚ tel.  v mieste bydliska 7522157 

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail cepan@svidnik.sk 

6 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Nikolaj Vlčinov 

Mobil 0905 352 084 

Nižný Orlik 17  

tel. na pracovisko 4863617 

Funkcia Ved. odboru MsÚ tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail vlcinov@svidnik.sk 

7 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Marta Jacková 

Mobil 0905 166 426 

Ul. SNP 595/50 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 7522182 

Funkcia Ved. odboru MsÚ  tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail ts@svidnik.sk 

8 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

 

Ing. Jozef Čiernik 

Mobil 0903 904 060 

 

Ladomirová 
 

tel. na pracovisko 7865111 

Funkcia Nám. riad. závodu tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

VVS,a.s. , závod Svidník, 

Stropkovska 643/79 

Fax 7521911 

e – mail jozef.ciernik@vodarne.eu 

9 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Milan Cocuľa 

Mobil 0905 312 314 

Sov. hrdinov 

166/60 

Svidník 

 

tel. na pracovisko  

Funkcia Riad. SaÚC, obl. SK tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
SaÚC PSK,obl. Svidník 

Fax  

e – mail 
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10 

 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Michal Gondek 

Mobil 0903 639 362 

Hrabová 724/7  

Svidník 
 

tel. na pracovisko  

Funkcia Podnikateľ tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
GAS-MG 

Fax  

e – mail  

11 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Michal Pich 

Mobil 0905 826 831 

SNP 591/34 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 752 1337 

Funkcia Riaditeľ TS tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
Technické služby mesta Svidník 

Fax  

e – mail ts@svidnik.sk 

12 

Funkcia v obecnej 

PK  

Titul, meno, 

priezvisko 

Člen 

Ing. Ján Mihalík 

Mobil 0905 166431 

8.mája        

638/38 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 4863620 

Funkcia Zamestnanec na úseku  CO mesta tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 
MsÚ Svidník 

Fax  

e – mail jan.mihalik@svidnik.sk 

 
Aktualizované 08.06.2016 
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Plán zvolania mestskej  povodňovej komisie 
 

 Mestská 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. 

 

 Zvolanie členov mestskej 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 Mestský úrad (prípadne iné 

miesto) ............................. (miesto zasadnutia alebo činnosti povodňovej komisie). Čas ................ hod. (uviesť čas vyrozumenia). 

 

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

situácie.  
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II. 2. Okresný úrad Svidník, odbor starostlivosti o životné prostredie  
 

 

Názov Adresa   
 

 

Okresný úrad Svidník 
Odbor  starostlivosti o životné 
prostredie  

Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník   

 

 

Funkcia Meno a priezvisko Telefón Fax Mobil E-mail 

Vedúca Ing. Iveta Sluťaková 054-7863158 054-7863158 0915/796353 slutakova.iveta@minv.sk 

   

Odborný radca Ing. Martin Slivka   – člen TŠ 054-7863162 054-7863158 0915/988718 
 

slivka.martin@minv.sk 
 

 

 

Aktualizované:08.06.2016 
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II. 3. Okresná povodňová komisia Svidník 
  

 

Zoznam členov okresnej povodňovej komisie Svidník   

 
 

Por. 

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

A d r e s a   

trvalého pobytu prechodného pobytu 

1. 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Predseda OPK  

PaedDr. Jozef  Baslár 

Mobil 0917/421565 

Poštová 6/404  

089 01 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7863215, 100 

Funkcia Prednosta  Okresného úradu Svidník tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad Svidník, 

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

Fax 054-7863299 

e – mail prednosta@sk.vs.sk 

2. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Tajomník OPK 

Ing. Martin Slivka 

Mobil 0915410592 

Šandal 90  

091 01 

Stropkov 

 

tel. na pracovisko 054-7863162 

Funkcia Zástupca org. útvaru ŠVS tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad Svidník, 

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

Fax 054-7863158 

e – mail slivka.martin@minv.sk 

3. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK 

Ing. Iveta Sluťaková 

Mobil 0915796353 

Stročín 88  

089 01 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7863158 

Funkcia Vedúca odboru starostlivosti o ŽP tel.  v mieste bydliska 054-7520916 

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad Svidník, 

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

Fax 054-7863158 

e – mail iveta.slutakova@minv.sk 

4. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK 

Ing. Ivan Kurilec 

Mobil 0907/944736 ,0903/906779 

D. Millyho 741/21 

089 01  

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7863147 

Funkcia 
Vedúci odboru civilnej ochrany  a 

krízového riadenia 
tel.  v mieste bydliska 054-7521196 

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad  Svidník, 

Sov. hrdinov 102, 089 17 Svidník 

Fax 054-7522927 

e – mail 
oco@sk.vs.sk 

ivan.kurilec@minv.sk 

5. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Daniela Humeniková 

Mobil 0904 413468 

Čsl. armády 362/1 

089 01  

Svidník 

 

 

tel. na pracovisko 054-7863151 

Funkcia 
Vedúca odboru cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií  
tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad Svidník 

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

Fax 054-7863299 

e – mail 
daniela.humenikova@minv.sk 

 

mailto:oco@sk.vs.sk
mailto:daniela.humenikova@minv.sk
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Por. 

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

A d r e s a   

trvalého pobytu prechodného pobytu 

6. 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Stanislav Magera 

Mobil 0904 617734 

Karpatská 743/4 

089 01 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7863108 

Funkcia 
Vedúci  pozemkového a lesného 

odboru 
tel.  v mieste bydliska 054-7520172 

Názov organizácie, 

adresa 

Okresný úrad Svidník,  

Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník 

Fax 054-7863299 

e – mail stanislav.magera@minv.sk 

  

7. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK 

plk. JUDr. Jaroslav Suvák 

Mobil 0917/192886 

SNP 

588/24 

089 01 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 0961-853100 

Funkcia Riaditeľ OR PZ vo Svidníku tel.  v mieste bydliska 0903/630293,7521901 

Názov organizácie, 

adresa 

Okresné riaditeľstvo PZ SR vo 

Svidníku, Sov. Hrdinov 200/35, 089 

01 Svidník 

Fax 0961-853109  

e – mail jaroslav.suvak@minv.sk 

 

 

8. 

 

 

 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK   

pplk. PaedDr. Viktor Hriseňko 

Mobil 0908/991112,   

 

 Májová 744/34 

 

068 01 

Medzilaborce 

 

 

 

 

 

 

tel. na pracovisko 054-7521568 

Funkcia Riaditeľ OR HaZZ Svidník tel.  v mieste bydliska 0904/530818 

Názov organizácie, 

adresa 

Okresné riaditeľstvo Hasičského 

a záchranného zboru vo Svidníku 

Čat. Nebiljaka 1, 089 01 Svidník 

Fax  

e – mail 

 

viktor.hrisenko@minv.sk 

 

9. 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Mgr. Vladimír Novák 

Mobil 0911 608891 

Hrabovčík 120  

089 01 

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7864201 

Funkcia Riaditeľ VVS a.s., závod Bardejov tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

VVS a.s. Košice, závod Bardejov 

Duklianska 3,085 64 Bardejov 

 

Fax  

e – mail Vladimir.Novak@vodarne.eu 

10. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Michal Bartko  

Mobil 0910 931420 
Partizánska 

 305/16 

089 01 

Svidník 

 

 

tel. na pracovisko 054-7865201 

Funkcia Riaditeľ VVS a.s. závod Svidník tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

Adresa 

VVS a.s. Svidník, Stropkovská 

643/79, 

089 01 Svidník 

Fax  

e – mail 
bartkom@vodarne.eu 

michal.bartko@vodarne.eu 

11. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK 

Ing. Jozef Krochta   

Mobil 0918/335200 

Šarišské Čierne 17 

086 37     

Šarišské Čierne  

 

tel. na pracovisko  

Funkcia Vedúci lesnej správy Bardejov tel.  v mieste bydliska 0935/798673 

Názov organizácie, 

adresa 

Lesy SR š.p. o.z. Prešov, správa 

Bardejov 

Priemyselná 1448/II, 085 01 Bardejov 

Fax 051/7464764 

e – mail jozef.krochta@lesy.sk 

  

 

 

mailto:viktor.hrisenko@minv.sk
mailto:bartkom@vodarne.eu
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Por. 

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

A d r e s a   

Trvalého pobytu prechodného pobytu 

12. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Mgr. Helena Hrebeňaková 

Mobil 0903 614376 

Krajné Čierno 11 

090 03 

Ladomírová 

 

tel. na pracovisko 054-7880011 

Funkcia 
Regionálna hygienička RUVZ 

Svidník 
tel.  v mieste bydliska 0908 606030 

Názov organizácie, 

adresa 

Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva  Svidník 

Sov. hrdinov 79, 089 01 Svidník  

Fax 054-7522860 

e – mail sk.hrebenakova@uvzsr.sk 

13. 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

MVDr. Michal Zozuľak 

Mobil 090 3 845229 

Makovická 

766/18 

089  01  

Svidník 

 

 

 

 

 

tel. na pracovisko 054-2861084 

Funkcia Riaditeľ  RVPS Svidník tel.  v mieste bydliska 054-7520455 

Názov organizácie, 

adresa 

Veterinárna a potravinová správa 

Svidník, MUDr. Pribulu. 2, 089 01 

Svidník 

Fax 054-2861085 

e – mail riaditel.sk@svps.sk 

 

14. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ladislav Laca 

Mobil 0902/892038 

Hunkovce 21 

090 03 Ladomirová  

 

 

tel. na pracovisko 054-7521001 

Funkcia 
Hlavný zamestnanec správy 

a prevádzky ciest I. triedy 
tel.  v mieste bydliska 0902/892038 

Názov organizácie, 

Adresa 

SSC, IVSC Košice, detašované 

pracovisko Svidník, Sov. hrdinov 410 

089 01, Svidník  

Fax 054-7521001 

e – mail ladislav.laca@ssc.sk 

15. 

 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Milan Cocuľa 

Mobil 0915/769016  

 

Ul. Ľ.Štúra  

462/2 

089 01 

Svidník 

 

 

 

 

 

tel. na pracovisko 054-7880313 

Funkcia Riaditeľ  SaÚC PSK, oblasť Svidník tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

adresa 

SaÚC PSK, oblasť Svidník,  

Sov. hrdinov 410, 089 01 Svidník  

Fax 054-7880327 

e – mail cocula.milan@sucpsk.sk 

16. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Juraj Petný 

Mobil 0905/502176 

Nižný Orlík  

64 

090 11 

Vyšný Orlík 

 

tel. na pracovisko 054-7525004 

Funkcia 
Vedúci spoločného úradu  Nižný 

Orlík 
tel.  v mieste bydliska 054-7525005 

Názov organizácie, 

Adresa 

Spoločný úrad  Nižný Orlík 

Komenského 315 

089 01 Svidník 

Fax 054-7525004   

e – mail obecniznyorlik@stonline.sk 
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Por. 

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

A d r e s a   

Trvalého pobytu prechodného pobytu 

17. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Pavel Andrijko 

Mobil 0905/837672 

Mičakovce 43 

087 01 Giraltovce 
 

tel. na pracovisko 054-7322378 

Funkcia 
Zástupca za spoločný obecný úrad  

Giraltovce – starosta obce Mičakovce 
tel.  v mieste bydliska 054-7322939 

Názov organizácie, 

Adresa 

Spoločný obecný úrad Giraltovce, 

zast. obcou Mičakovce  

Fax 054-7322939   

e – mail obecmicakovce@gmail.com 

 

 
 Mičakovce 36 ,087 01 Giraltovce     

18. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Ján Holodňák 

Mobil 0915/743298 

Kpt. Pavlíka 

603/6 

089 01  

Svidník 

 

tel. na pracovisko 054-7521098, 4863602 

Funkcia Primátor mesta Svidník tel.  v mieste bydliska 054-7520970 

Názov organizácie, 

Adresa 

MsÚ Svidník 

Úl. Sov. hrdinov 200/33 

08901 Svidník 

Fax 054-7522394 

e – mail primator@svidnik.sk 

 

19. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Mgr. Ján Rubis 

Mobil 0905 246078 

Kpt. Nálepku 

608/69 

087 01  

Giraltovce 

 

tel. na pracovisko 054-7322447 

Funkcia Primátor mesta Giraltovce tel.  v mieste bydliska 054-7322318 

Názov organizácie, 

Adresa 

MsÚ Giraltovce, Dukelská 75,  

087 01 Giraltovce 

Fax 054-7322301 

e – mail primator@giraltovce.sk 

 

20. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ján Matvej 

Mobil 0907/535645 

Ladomirová 205 

090 03 Ladomirová 
 

tel. na pracovisko 054-7881960 

Funkcia Úsekový technik  pracovisko Svidník tel.  v mieste bydliska 054-7522340 

Názov organizácie, 

Adresa 

SVP, š.p. Banská Štiavnica,OZ Košice 

SP Bodrogu a Hornádu Trebišov, 

pracovisko Svidník 

Fax 054/7881962 

e – mail jan.matvej@svp.sk 

 

21. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Ing. Martin Popjak 

Mobil 0918 640006 

Smilno 46 

086 33 Zborov 
 

tel. na pracovisko 054-4722430 

Funkcia 
Úsekový technik  pracovisko 

Bardejov 
tel.  v mieste bydliska 0917 848746 

Názov organizácie, 

Adresa 

SVP, š.p. Banská Štiavnica,OZ Košice 

SP Bodrogu a Hornádu Trebišov, 

pracovisko Bardejov 

Fax 054-4722430 

e – mail martin.popjak@svp.sk 
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Por. 

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

A d r e s a   

Trvalého pobytu prechodného pobytu 

 

22. 

Funkcia v OPK  

Titul, meno, priezvisko 

Člen OPK  

Eva Mihalíková 

Mobil 0903 644846 

8.mája 638/38 

089 01 Svidník 
 

tel. na pracovisko 0961855500 

Funkcia Vedúca Jednotky podpory Svidník tel.  v mieste bydliska  

Názov organizácie, 

Adresa 

CP Prešov, Jednotka podpory Svidník, 

Sov. hrdinov 200/35 

089 01 Svidník 

Fax 0961855509 

e – mail eva.mihalikova@minv.sk 

 

 

 

 

Aktualizované: 08.06.2016 
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II. 4 Technický štáb okresnej povodňovej komisie – Svidník 
 

Plán zvolania a zoznam členov technického štábu okresnej povodňovej komisie Svidník 
 

 

Meno  priezvisko 

titul 

Funkcia 

v technickom 

štábe 

Pracovisko Číslo  telefónu  

na pracovisku 

Číslo mobilu Číslo telefónu 

domov 

Fax E-mail Adresa bydliska 

pplk. PaedDr. 

Hriseňko Viktor 

 

vedúci TŠ OR HaZZ Svidník 

 

054-7521568 

 

0908/991112 

 

0904/530818 

 

054-7521568 viktor.hrisenko@minv.sk 

 

Májová 744/34, 

Medzilaborce 

mjr. Mgr. Martin 

Kmec 

člen 

  
OR HaZZ  Svidník 054-7521568 0908/991410 0902/331493  martin.kmec@minv.sk Hrabovčík 15 

Ing. Martin Slivka člen OÚ – OSZP Svidník  

 

054-7863162 

 

0915/410592 

 

 

 

054-7863158 martin.slivka@minv.sk 

 

Šandal 90, 

Stropkov 

 

Ing. Ivan Kurilec 

 

člen 

 

OÚ – OKR  Svidník 

 

054-7863147 

 

0903/906779 

0907/944736 

 

054-7521196 

 

054-7522927 ivan.kurilec@minv.sk  

 

D.Millyho 741/21 

Svidník 

Ing. Ján Tkáč člen 

 

SVP, š.p., Správa povodia 

Bodrogu Trebišov, 

pracovisko Svidník 

 

  054-7881960 

 

0911/048403 

 

054-7522340 

 

054-7881962 
jan.tkac-pssk@svp.sk  

 

Mlynská 712/24 

Stropkov 

 

Ing. Pavol 

Štefanco 
člen 

SVP, š.p., Správa povodia 

Bodrogu Trebišov, 

pracovisko Bardejov 

 

  054-4722430 

 

0911/048404 

  

054-4722430 

 

pavol.stefanco@svp.sk 

 

 

Ladomirová 64 

 

 

Aktualizované:  08.06.2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ivan.kurilec@sk.vs.sk
mailto:jan.tkac-pssk@svp.sk
mailto:pavol.stefanco@svp.sk
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II. 5. Plán vyrozumenia členov Krízového štábu Okresného úradu Svidník 

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

1. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr. Jozef BASLÁR 
mobil 0917/421565 

Svidník, 
 Ul. Poštová 6/404 

 

tel. na pracovisko 054/7863215,100 

Funkcia predseda KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

prednosta, OÚ Svidník 
ul. Sov. Hrdinov 102, 089 17 

fax 7863299 

e - mail prednosta@sk.vs.sk 

2. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
         Ivan KURILEC    

mobil 0903/627 968, 0903/906779 

Svidník, 

D.Millyho 741/21 
 

tel. na pracovisko 054/7863147 

Funkcia podpredseda KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska 7521196 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci odboru  krízového riadenia  

OÚ 

fax 7522927 

e - mail Ivan.kurilec@minv.sk 

3. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

pplk. 

PaedDr. Viktor HRISEŇKO 

mobil 0908/991 112 

Medzilaborce 
Ul. Májová 744/34 

 

tel. na pracovisko 7521568 

Funkcia podpredseda KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  
Okresné riaditeľstvo HaZZ  

fax viktor.hrisenko@hazz.minv.sk 

e - mail sekretariat.sk@orhazz.sk 

4. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
          Michal KOSŤ 

mobil 0915/942 172 

Ladomírová  
 104 

 

tel. na pracovisko 054/7863145 

Funkcia tajomník KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

odbor KR,, OÚ Svidník 
ul. Sov. Hrdinov 102, 089 17 

fax 7522927 

e - mail michal.kost@minv.sk 

5. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

plk. 

JUDr.  Jaroslav SUVÁK 

mobil 0917/192886,0903/630293 

Ul. SNP 588/24 

08901 Svidník 
 

tel. na pracovisko 0961/853100 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ OR PZ vo Svidníku  
fax 0961/853109 

e - mail jaroslav.suvak@minv.sk 
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Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

6. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

MVDr. 
          Michal ZOZUĽAK 

mobil 0903/845229 

Makovická 6 

Svidník 
  

 

tel. na pracovisko 054/2861084 

Funkcia člen KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska 054/7520455 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Riaditeľ  
Regionálna veterinárna 

a potravinová správa Svidník 

fax 054/2812002 

e - mail rvssko@svssr.sk 

7. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Mgr.  
         Helena  HREBEŇAKOVÁ   

mobil 0903/614376 

       8.mája 

       490/1           

      Svidník 
 

tel. na pracovisko 054/7880011,  

Funkcia člen KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska 7593485 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

regionálna hygienička 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Svidník 

fax 7522860 

e - mail hrebenakova@uvzsr.sk 

8. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
        Iveta   SLUŤAKOVÁ 

mobil 0915/796353 

Stročín 88  

089 01 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 054/7863158 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska 054-7520916 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 vedúca odboru  

ochrany životného  prostredia  OÚ 

fax 054-7863158 

e - mail iveta.slutakova@minv.sk 

9. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
Stanislav MAGERA 

mobil 0904/617734 

Karpatská 743/4 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 054-7863108 

Funkcia člen KŠ OÚ   tel.  v mieste bydliska 054-7520172 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci  odboru 
pozemkového a lesného 

hospodárstva  OÚ   

fax 054-7863299 

e - mail stanislav.magera@minv.sk 

10. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  

Daniela HUMENÍKOVÁ 

mobil 0904/413468 

Čsl. armády 

362/1 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 054-7863151 

Funkcia člen KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúca odboru  
odboru pre cestnú dopravu a PK 

OÚ 

fax 054-7863299 

e - mail daniela.humenikova@minv.sk 
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Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

11. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

JUDr. Helena 

             PETRISKOVÁ 

mobil 0908 076874,0905537140 

Vyšný Mirošov  

tel. na pracovisko 054/7863216 

Funkcia Člen  KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 vedúca organizačného odboru 

OÚ 

fax  

e - mail helena.petriskova@minv.sk 

12. 

Titul. 
meno a priezvisko 

 PhDr. Adriana 

                           MIKUŠOVÁ 

mobil 0903/558941 

Svidník SNP588/22  

tel. na pracovisko 054/7521396 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľka ÚS SČK vo Svidníku 
fax 054/75521396 

e - mail sus.svidnik @redcross.sk 

13. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PhDr. 
          František  
                       POCHANIČ 

mobil 0905/9243265 

Ul. 8.mája 637/33 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 054/2443310 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska 0908/992 278 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 Vedúci úseku služieb 

zamestnanosti soc.veci a rodiny 
Úrad práce soc.veci a rod. BJ DP 

fax 054/7521471 

e - mail frantisek.pochanic@upsvar.sk 

14. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
          Milan  COCUĽA 

mobil 0915/769016,   0905/31231 

Ul. Ľ. Štúra 462/2 

Svidník 
Ing. Peter Krivka 

0918/641831 

tel. na pracovisko 054/7880312, 

Funkcia člen KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska 7525156 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Riaditeľ, 
Správa a údržba ciest PSK, obl.SK 

fax 7880327 

e - mail cocula.milan@sucpsk.sk 

       

15. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

 MUDr. Marek PYTLIAK 

PhD. 

mobil 0911/682682 

Ul. Golbergerová 2 

Svidník 

0915/910308 
Ing. Popernik 

Juraj 

tel. na pracovisko 054/7860222 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Výkonný riaditeľ                     n.o. 
Nemocnica arm.gen.L.Svobodu 

fax 7522272 

e - mail 
marek.pytliak@svetzdravia.

com  
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or. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

16. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 

          Michal   BARTKO 

mobil 0910/931420 

Ul. Partizánska 

305/16 

Svidník 
 

tel. na pracovisko 054/7865201 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  
Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. 

závod Svidník 

fax 054/7865660 

e - mail michal.bartko@vodarne.eu 

17. 

Titul. 
meno a priezvisko 

 

          Ján    MATVEJ 

mobil 0907/535645 

Ladomirová 205 

Pangrác BJ  
0908/052869 

Ing. Popjak BJ 
0918/640006 

tel. na pracovisko 054/7881960-61 

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska 7522340 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci pracoviska, 
SVP  š.p. Povodie Bodrogu 
ul. Nábrežná Svidník 

fax 7881962 

e - mail pbahtvsv@stonline.sk 

18. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ľuboš  ZACHAROVSKÝ 
mobil 0903/600217 

  

tel. na pracovisko 0258820233 

Funkcia Člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

kontaktná osoba, Slovak Telecom 

a.s., odd.KR, Bajkalská 28         

817 62 Bratislava 

fax  

e - mail luboš.zacharovsky@telekom.sk 

19. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. Gabriel  VJESZT 
mobil 0905/463577 

Ing Matúš Dolinka 
vedúci oddelenia 

KM 
SPP a.s. Bratislava 

02/58692214 
0905/743655 

 

tel. na pracovisko 055/6492255 

Funkcia 
Člen KŠ OÚ  vedúci oddelenia KM  

Východ 
tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

SPP a.s. ul. Moldavská 12,  

040 11Košice   

fax 055/6492155 

e - mail 
gabriel.vjeszt@spp.sk 
matus.dolinka@spp.sk 

20. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ladislav LACA 
mobil 0902/892038 

  
Hunkovce č.21 

  

tel. na pracovisko  

Funkcia člen KŠ OÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

odborný zamestnanec ,SSC IVSC 

Košice,  Kasárenské námestie 4, 

04 001 Košice 

fax  

e - mail ladislav.laca @ssc.sk 

mailto:gabriel.vjeszt@spp.sk
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- 5 -  

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

21. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
         Ladislav  ČISARIK 

mobil 0905/238 379 

Tarnov 114 
086 01Rokytov 

 

tel. na pracovisko 055/6104165, 6104161 

Funkcia člen KŠ OÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Vedúci oddelenia Prevádzka sieti 

VNaNN Bardejov 
Adr. Východoslovenská energetika a.s. 

Manažment bezpečnosti a procesov  

ul. Mlynská 31, 042 91 Košice 

fax  

e - mail cisarik_ladislav@vse.sk 

22. 

Titul. 
meno a priezvisko 

 
mobil  

  

tel. na pracovisko  

Funkcia  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 

fax  

e - mail  

e - mail  

23. 

Titul. 
meno a priezvisko 

 
mobil  

  

tel. na pracovisko  

Funkcia  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 

fax  

e - mail  

e - mail  

23. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Daniel  

                Bičej     

mobil 0902/914555 

Ing. Rastislav Sokol 
operačný a technický 

riaditeľ 
 

tel. na pracovisko 055/2813313,300 

Funkcia Operačný manažér tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Falck Záchranná a.s. 
Moldavská 8/A, 04011 Košice 

fax 0552813301 

e - mail bicej@falck-zachranna.sk 

e - mail  

 

Jozef Petro 0903/650403   petro@falck-zachranna.sk 
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Sekretariát krízového štábu : 

 

P.č. 

 

 

Názov funkcie 

     
        Organizačný útvar 

 

Titul, meno 

a priezvisko 

Kontaktné údaje  

na pracovisko 
do bytu 

 / mobil / VTS 

pobočka 
e-mail 

1. 
SR – OO - kol. a ind., 

MTZ – odbor KR OÚ 
Ing. Jozef       

         SLIVOVIČ 

7863 194 

7521 621 
jozef.slivovic@minv.sk 0903 697 505 

2. 
SR -  HM– odbor KR 

OÚ 

Ing. Ján 

 

          VIRAVEC 

7863 149 

7521 621 

hm@sk.vs.sk,jan, 

jan.viravec2@minv.sk 

 

 

0949306579 

 

      

 
 

 

             Aktualizované: 08.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hm@sk.vs.sk,jan
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Plán vyrozumenia členov  BEZPEČNOSTNEJ   RADY  OBVODU SVIDNÍK 

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

1. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr. 
              Jozef BASLÁR 

mobil 0917 421 565 

Svidník, 
 Poštová 6/404 

 

tel. na pracovisko 054/7863215,100 

Funkcia predseda  BRO  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

prednosta, OU Svidník 
Ul. Sov. hrdinov 102, 089 17 

fax 7863299 

e - mail prednosta@sk.vs.sk 

2. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
         Ivan KURILEC    

mobil 0903/627 968, 0903/906779 

Svidník, 

D.Millyho 741/21 
 

tel. na pracovisko 054/7863147 

Funkcia podpredseda  BRO tel.  v mieste bydliska 7521196 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci odboru  krízového riadenia  

OU 

fax 7522927 

e - mail Ivan.kurilec@minv.sk 

3. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr. 
pplk. Viktor HRISEŇKO 

mobil 0908/991112 

Medzilaborce 
 Laborecká 238/4  

   
 

tel. na pracovisko 75/21568 

Funkcia člen BRO tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  

Okresné riaditeľstvo HaZZ  

fax  

e - mail 
viktor.hrisenko@hazz.minv.

sk 

4. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

kpt. Ing.   Matúš   O L A H  
mobil  0903 653 208 

  
 Hažlin  

Hlavná 236/165 
 

tel. na pracovisko  0960 522  493 

Funkcia  člen BRO  tel.  v mieste bydliska   

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

  VU 1018  PREŠOV 
 Námestie legionárov 4,      080001 

fax  0960 522 493 

e - mail  matus.olah@mil.sk 

5. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

   

plk. JUDr. Jaroslav SUVÁK 

mobil  0917 192 886 

Ul. SNP 588/24 
089 01 Svidník 

 

tel. na pracovisko 0961/853100 

Funkcia Člen BRO tel.  v mieste bydliska  0903/630293 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ OR PZ vo Svidníku ,     
 Ul. Sov. hrdinov  200 / 35 

fax 0961/853109 

e - mail  jaroslav.suvak@minv.sk 
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-2- 

 

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu 
prechodného 

pobytu 

6. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

   

Ing. Michal Kosť 

mobil 0915 942 172      

 Ladomirová 104  
 

 

tel. na pracovisko 0863 145 

Funkcia Sekretariát  BRO tel.  v mieste bydliska  0915 942 172 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Pracovník odboru KR 
 Ul. Sov. hrdinov  200 / 35 

fax 7522927 

e - mail 
 kdc21@azet.sk 

michal.kost@minv.sk 

 

 

 

Aktualizované: 08.06.2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kdc21@azet.sk
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II. 6. Krízový štáb okresného úradu Svidník  

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu prechodného pobytu 

1. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr. 
          Jozef Baslár 

mobil 0917 421 565 

Svidník, 
 Poštová 6/404 

 

tel. na pracovisko 054/7863215,100 

Funkcia predseda KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska 75 21 150 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

prednosta, ObÚ Svidník 
ul. Sov. Hrdinov 102, 089 17 

fax 7863299 

e - mail prednosta@sk.vs.sk 

2. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
         Ivan KURILEC    

mobil 0903/627 968, 0903/906779 

Svidník, D.Millyho 

741/21 
 

tel. na pracovisko 054/7863147 

Funkcia podpredseda KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 7521196 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci odboru civilnej ochrany a 

krízového riadenia  ObÚ 

fax 7522927 

e - mail oco@sk.vs.sk 

3. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr.  

  pplk. Viktor HRISEŇKO 
mobil 0908 /991 112 

 Medzilaborce 
Ul. Laborecká 

238/4  
 

tel. na pracovisko 75/21568 

Funkcia podpredseda KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  

Okresné riaditeľstvo HaZZ  

fax  

e - mail sekretariat@hazz.minv.sk 

4. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
          Michal  KOSŤ 

mobil 0915/942172 

Ladomirová 104 
090 03 Ladomirová  

 

tel. na pracovisko 054/7863145 

Funkcia tajomník KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

odbor COaKR,, ObvÚ Svidník 
ul. Sov. Hrdinov 102, 089 17 

fax 7522927 

e - mail michal.kost@sk.vs.sk 

5. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

 JUDr.plk.  Jaroslav SUVÁK 
mobil 0917 192 886 

ul. SNP 588/24 

08901 Svidník 
 

tel. na pracovisko 0961/853100 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska  0903 630 293 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ OR PZ vo Svidníku  
fax 0961/853109 

e - mail  Jaroslav.suvak@minv.sk 

6. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

MVDr. 
          Michal ZOZUĽAK 

mobil 0903/845229 Svidník, 
 Makovická 6 

 
tel. na pracovisko 054/7881460,  1-2 
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Funkcia člen KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska 054/7520455 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Riaditeľ  
Regionálna veterinárna 

a potravinová správa Svidník 

fax  

e - mail  

7. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Mgr.  
         Helena HREBEŇAKOVÁ  

mobil 0903/614376 

Krajné Čierno 11  

tel. na pracovisko 054/7880011 

Funkcia člen KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska 7593485 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

regionálna hygienička 
Regionálny úrad verejného 

zdravotníctva Svidník 

fax 7522860 

e - mail sk.hrebenakova@uvzrs.sk 

8. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Mgr. 
          Ivana  LAPIŠÁKOVÁ 

mobil 0908/076874 

Rokytovce 81, 
okr. Medzilaborce 

 

tel. na pracovisko 054/7863101 

Funkcia člen KŠ ObÚ   tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúca odboru 
 živnostenského podnikania, ObvÚ 

Svidník,  ul. Sov. Hrdinov 102,  

fax  

e - mail ivana.lapisakova@sk.vs.sk 

9. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 

             Karol PORKOLAB 

mobil 0918 094 433 

Stropkov Krátka  

1653/5 
 

tel. na pracovisko 054/7181270 

Funkcia člen KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska 0915 743 289 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ ObÚ pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie  

fax 7181272 

e - mail 
karol.porkolab@po.kud.gov.

sk 

10. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
           Peter FIĽARSKÝ  

mobil 0902  940  906 

Stropkov, 
 Kalinčiakova 

1043/14 
 

tel. na pracovisko 054/4755770 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 3810708 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Prednosta  
Obvodný lesný úrad Stropkov 

fax  

e - mail 
peter.filarsky.sp@3s.land.go

v.sk 

11. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 

           Ladislav PAŇKO 
mobil 0910 891 015 

Stropkov, 

Hrnčiarska 1627/21 
 

tel. na pracovisko 054/7182014 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 742 8300; 0907 997 031 

Organizačný útvar riaditeľ,  fax 054 7182 014 
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( oddelenie  a pod. ) 
Obvodný pozemkový úrad   

Stropkov 

e - mail 
ladislav.panko.psp@3s.land.

gov.sk 

12. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PhDr. 

          František POCHANIČ 

mobil 0905 924 326 

Svidník,  
Ul. 8.mája 637/33 

 

tel. na pracovisko 054/2443310 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 0908/992278 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Referent, Úsek služieb 

zamestnanosti soc.veci a rodiny 
Úrad práce soc.veci a rod. BJ DP 

fax 054/7521471 

e - mail 
frantisek.pochanič 

@upsvar.gov.sk 

13. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Anna Sabolová 
mobil 0903/558941 

Svidník,  
Ul.SNP 588 

 

tel. na pracovisko 054/7521396 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 7521937 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

z. riaditeľ ÚS SČK vo Svidníku  
fax 054/75521396 

e - mail svidnik @redcross.sk 

14. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
          Milan COCUĽA 

mobil 0915/769 016 

Svidník, 
 Ul.Ľ.Štúra 462/2 

 

tel. na pracovisko 054/7880311-12, 

Funkcia člen KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska 0905 312 314 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ, 
Správa a údržba ciest PSK, obl.SK 

fax 7880327 

e - mail cocula.milan@svcpsk.sk 

15. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
          Peter PETRUŠ    

mobil  0905 341 465 

Bardejov 
Ul.Bezručova 2    

 tel. na pracovisko 054/7860111, 602, 5 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Riaditeľka 
Nemocnica arm.gen.L.Svobodu 

fax 7522272  

e – mail peterpetrus@nspsk.sk  

16. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
           MICHAL    BARTKO 

mobil 0910 931 420 

Svidník,  
Partizánska 305/16 

 tel. na pracovisko 054/7522959 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 7522340 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  

Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. 

závod Svidník 

fax 7881962  

e - mail   

17. Titul.  mobil 0907/535645 Ladomírová 205  

mailto:peterpe
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 meno a priezvisko           Ján    MATVEJ tel. na pracovisko 054/7881960-61 okr. Svidník 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 7522340 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci pracoviska, 
SVP  š.p. Povodie Bodrogu 
ul. Nábrežná Svidník 

fax 7881962 

e - mail pbahtv@stonline.sk 

18. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 

         Vladimír BAHNO 

mobil 0903/545 747 
Žiar nad Hronom 

Nám. Matice 

slovenskej 
27/11 
965 01 

 

tel. na pracovisko 048/4132424 

Funkcia člen KŠ ObÚ tel.  v mieste bydliska 045/6722529 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Špecialista HM, 
Slovak Telecom a.s. Horná 77 
975 87 Banská Bystrica 

fax 048/4130952 

e - mail suvak@minv.sk 

19. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
           Anton MIKLOŠ 

mobil 0905  475 521 

  

  
 

tel. na pracovisko 055 610 39 01 

Funkcia člen KŠ ObÚ  tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

Vedúci odd. Prevádzk sieti VNaNN  
 VSE a.s.Operatív.person. manažm 
ul. Mlynská 31, 042 91 Košice 

fax  

e - mail miklos_anton@vse.sk 

20. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. Gabriel  VJESZT 
mobil 0905/463577 

Ing. Matúš Dolinka 
vedúci oddelenia 

KM 
SPP a.s. Bratislava 

02/58692214 
0905/743655 

 

tel. na pracovisko 055/6492255 

Funkcia Vedúci oddelenia KM  Východ tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

SPP a.s. ul. Moldavská 12,  

040 11Košice   

fax 055/6492155 

e - mail gabriel.vjeszt@spp.sk 

e - mail matus.dolinka@spp.sk 

21. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ladislav Laca 
mobil 0902/892038 

Hunkovce 21, 09003 

Ladomírová 
 

tel. na pracovisko 054-7521001 

Funkcia Hlavný  zamestnanec SSC tel.  v mieste bydliska 0902892038 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

SSC-IVS Košice, úsek správy 

a prevádzky, Kasárenské 

námestie 4, 04 001 Košice 

 

fax  

e - mail ladislav.laca@ssc.sk 

e - mail  
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       II.7.  Bezpečnostná rada okresu Svidník 

Por. 
čís. 

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

Trvalého pobytu prechodného pobytu 

1. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr. 
          Jozef Baslár 

mobil 0917 421 565 

Svidník, 
 Poštová 6/404 

 

tel. na pracovisko 054/7863215,100 

Funkcia predseda BRO tel.  v mieste bydliska 75 21 150 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

prednosta, OÚ Svidník 
ul. Sov. Hrdinov 102, 089 17 

fax 7863299 

e - mail prednosta@sk.vs.sk 

2. 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing.  
         Ivan KURILEC    

mobil 0903/627 968, 0903/906779 

Svidník, D.Millyho 

741/21 
 

tel. na pracovisko 054/7863147 

Funkcia podpredseda BRO tel.  v mieste bydliska 7521196 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

vedúci odboru  krízového riadenia  

OÚ 

fax 7522927 

e - mail oco@sk.vs.sk 

3. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

PaedDr.  

  pplk. Viktor HRISEŇKO 
mobil 0908 /991 112 

 Medzilaborce 
Ul. Laborecká 

238/4  
 

tel. na pracovisko 75/21568 

Funkcia člen BRO tel.  v mieste bydliska  

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

riaditeľ,  

Okresné riaditeľstvo HaZZ  

fax  

e - mail sekretariat@hazz.minv.sk 

4. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

Ing. 
          Michal  KOSŤ 

mobil 0915 942 172 

Ladomirová 104 
090 03 Ladomirová  

 

tel. na pracovisko 054/7863145 

Funkcia Sekretareiát BRO  tel.  v mieste bydliska 0915 942 172 

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

pracovník odboru KR,, 
 

fax 7522927 

e - mail kdc21@azet.sk 

5. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

 JUDr.plk.  Jaroslav SUVÁK 
mobil 0917 192 886 

ul. SNP 588/24 

08901 Svidník 
 

tel. na pracovisko 0961/853100 

Funkcia člen BRO tel.  v mieste bydliska  0903 630 293 

Organizačný útvar riaditeľ OR PZ vo Svidníku  fax 0961/853109 
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( oddelenie  a pod. ) e - mail  Jaroslav.suvak@minv.sk 

6. 
 

Titul. 
meno a priezvisko 

kpt. Ing.  
          Matúš OLAH 

mobil 0903/635 208 

Hažlin, Hlavná 

236/165 
 

tel. na pracovisko 0960 522 493 

Funkcia člen BRO  tel.  v mieste bydliska   

Organizačný útvar 
( oddelenie  a pod. ) 

 VU 1018 Prešov Námestie 

legionárov 4 ; 08001 

fax 0960 522 493 

e - mail marus.olah@mil.sk 

 
Aktualizované 08.06.2016 

 
 

 

II.8. Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Okresného úradu Prešov 

 

 
Adresa Vedúci KS IZS, operátori Telefón Fax E-mail 

Námestie mieru 3, 081 92  Prešov Ing. Vladimír Tutoky 051/708 24 57 

0915 837 413 

 vladimir.tutoky@minv.sk  

Námestie mieru 3, 081 92  Prešov operátor IZS 051/77 11 000 

051/708 24 44 

051/708 24 52 

112 

051/77 11 140 

051/77 11 022 
ks.izs.po@minv.sk  

 

 

 

II. 9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku 
 

tiesňová linka – 150 

Adresa  Telefón Fax E-mail 

čat. Nebiljaka 1,                    
089 01 Svidník 

 054/75 21568 
0908/991112 

054/75 214568 
 

viktor. 

hrisenko@hazz.minv.sk 

 

     

mailto:vladimir.tutoky@minv.sk
mailto:ks.izs.po@minv.sk
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II. 10. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Svidníku 
 

Tiesňová linka - 158 

 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
Svidník 

Sov.hrdinov 200/35, 089 01 Svidník 0961 85 3100 0961 85 3109  

     

Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Svidník 

Sov.hrdinov 200/35, 089 01 Svidník 0961 85 3705 0961 85 3709  

Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Giraltovce 

Bardejovská 9, 087 01 Giraltovce 
0961 853905, 
054/7322333 

 
054/7322690  
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II. 11. Záchranné zložky integrovaného záchranného systému – RZP/RLP – 155 

 
 

Názov Adresa Telefón Fax  E-mail 

Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby     

Nemocnica arm. gen. L. Svobodu,  n.o. MUDr. Pribulu 412/4, 089 22 Svidník 7860231  marek.pytliak@svetzdravia.com 

     

Ozbrojené sily SR  

Letecká základňa Prešov VÚ 6335  0960/527123 0960/527123  

2.mechanizovaná  brigáda Prešov Nám.Legionárov4,080 01 Prešov 
0960521338 
0960522297 

0960/522204  

Obecné (mestské) hasičské zbory a jednotky CO samostatne 
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III. 

STUPNE POVODŇOVEJ 

AKTIVITY, PREDPOVEDNÁ 

POVODŇOVÁ SLUŽBA, HLÁSNA 

POVODŇOVÁ SLUŽBA 

A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 
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III. 1. Vodné toky a povodňové úseky, (vrátane prehľadnej situácie) 
 

Územie mesta Svidník je ohrozované záplavovými vodami z dvoch povodí a to 

povodia  Ondavy  a povodia Ladomírky. Nebezpečenstvo povodní tu vzniká najmä pri 

prudkých dažďových zrážkach, keď na malé územie spadne veľký objem vody, čím dôjde 

k prudkému zvýšeniu hladín malých vodných tokov, ktoré po prechode povodňovej vlny 

opätovne prudko klesajú. Tým je sťažený výkon hlásnej a varovnej služby, pretože všetko 

sa udeje v rýchlom časovom slede na relatívne malom území, kde nie sú vodomerné 

stanice, ktorých údaje slúžia ako podklad pre vyhlasovanie jednotlivých stupňov 

povodňovej aktivity. Pri týchto neočakávaných povodniach sa povodňová vlna šíri 

značnou rýchlosťou do nižšie položených oblastí po vodnom toku, preto väčšinou nie je 

dostatok času na podanie varovnej správy a prijatie dostatočne účinných 

protipovodňových opatrení ešte pred príchodom povodňovej vlny. Preto povodňové 

záchranné práce sa väčšinou vykonávajú až po prechode povodňovej vlny a spočívajú 

najmä v odstraňovaní následkov povodní (záchrana ľudí, zvierat a majetku, čerpanie vody 

zo zaplavených objektov, oprava poškodených komunikácií a inžinierskych sietí, 

uvoľňovanie vodných tokov a pod.). 

  

RIEKA ONDAVA 

   

 Záujmové územie časti povodia Ondavy nad Svidníkom patrí do oblasti chladnej, 

okrsku mierne chladného s teplotami  v júli 12 až 16oC. 

    Na väčšine územia je ročný úhrn zrážok od 600-800 mm. So stúpajúcou 

nadmorskou výškou úhrn zrážok stúpa a v severných častiach územia dosahuje 900 mm. 

  Trvanie obdobia so snehovou prikrývkou   severne  od  Svidníka  od 120 do 170 

dní. Ročná hodnota výparu z pôdy predstavuje   450  až  500  mm.  Celkovo  je   možné  

záujmové  územia  zaradiť  (Konček M., 1982)  do klimatickej oblasti teplej, mierne 

vlhkej, s chladnou zimou. 

  Z hľadiska celého povodia (plocha 827,2 km2) VN V. Domaša, charakterizuje 

rieku Ondava bohato rozvetvená riečna sieť v málo odolných flyšových horninách, 

pričom  prevažujú  ľavostranné prítoky.  Toky  sú  málo vodné,  prevažne  bystrinného  

charakteru  so  značnou  rozkolísanosťou  a  nevyrovnanosťou prietokov. Do Ondavy 

ústia  významnejšie potoky:  Ladomírka ,  Jedľovský potok, Roztocký potok a Mirošovec.  

             V   zmysle klasifikácie  O. Duba   zaraďuje  sa Ondava podľa  ročného  chodu  

prietokov do  oblasti  vrchovín a nížin. Ide o dažďovo-snehový  typ  režimu  odtoku  s  

akumuláciou  v  období  december - január.  V ročnom rozdelení vodnosti sú maximálne 

prietoky v marci po roztopení snehu, respektíve v  júni  po prívalových dažďoch. 

Najnižšie  vodnatosť  v  tokoch  je  na  konci  leta  a  na  jeseň  v  súvislosti so zvýšením 

výparu (september - október).  

 

 

RIEKA LADOMÍRKA 

   

                       Celé  povodie   Ladomírky  patrí  z časti   do  Laboreckej  a   z   časti   do    

Ondavskej vrchoviny.  Pramení  v  rozvodovom  pohraničnom  chrbte  s   Poľskou  

republikou.  Ladomírka  má vejárovité povodie o celkovej  dĺžke  20,0  km  s  plochou  

povodia 186,01 km2.  Medzi najvýznamnejšie  prítoky  patrí  Kapišovka,  Vagrinčík,  

Hrišov, Hlboký  potok  a  Bodrudžalík.  Priemerné  prietokové  množstvo  vody  v  mieste  
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ústia  do  Ondavy predstavuje 2,21 m2. s-1. Odtokové pomery v povodí majú rovnaký 

priebeh ako rieka Ondava. 

  Povodie Ladomírky od ústia do Odnavy, po obec Ladomírovú patrí do klimatickej 

zóny oblasti A6 - teplá, mierne vlhká s chladnou zimou. Ostatná časť povodia patrí do 

klimatickej  oblasti B8 – mierne  teplé,  vrchovinové.  Zrážkomerná  stanica   je   v  

Ladomírovej,  v  nadmorskej  výške  263  m. priemerný  úhrn  zrážok  je  727  mm,  vo  

vegetačnom  období  447  mm.  

 

 

III. 2. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc       

           a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad mestom 
 

             Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, ktorá 

je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na vodných 

stavbách. V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom 

III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou. 

 

             Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje 

ministerstvo na návrh správcu vodohospodársky významných vodných tokov alebo 

správcu drobného vodného toku po prerokovaní s obvodným úradom životného prostredia 

alebo krajským úradom životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým 

ústavom. 

  
  

Stupne povodňovej aktivity 

 

I. Stupeň povodňovej aktivity nastáva: 
 

 a) pri  dosiahnutí  vodného  stavu   alebo  prietoku    určeného  v   povodňovom   pláne   a  

pri  stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď: 

 

    1. sa voda vylieva z koryta vodného toku a  dosahuje  pätu  hrádze   pri   

ohradzovanom  vodnom toku; päta hrádze je prienik  líca  hrádze  s  terénom  a  tiež  

časť  hrádze  pri  tomto prieniku,  

    2. hladina     vody   stúpa   a    je    predpoklad   dosiahnutia    brehovej    čiary    

koryta   neohradzovaného  vodného  toku,   podľa  §  43  ods.  5  zákona   č.  364/2004  

Z.  z.   Brehovou čiarou prirodzeného  koryta  je  priesečnica  vodnej  hladiny  s  

priľahlými  pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez  toho,  aby  sa  

vylievala  do  priľahlého  územia.  Brehová   čiara  umelého  koryta  je  určená  v  

dokumentácii stavebných úprav.  

 

 b) na začiatku topenia snehu pri  predpoklade  zväčšovania  odtoku  podľa  

meteorologických   predpovedí a hydrologických predpovedí,  

c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody  v  priľahlých  vodných  tokoch  vyššia  

ako hladina vnútorných vôd. 
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I. Stupeň povodňovej aktivity  sa vyhlasuje: 

 

 ak dosiahne hladina Ondavy: 

Svidník /most smerom na Mestisko/              300 cm 

 ak dosiahne hladina Ladomírky: 

Svidník /oproti ZŠ ul. Komenského/              150 cm 

 

II. Stupeň  povodňovej aktivity sa vyhlasuje: 
 

a)  pri  dosiahnutí vodného  stavu  alebo  prietoku  určeného  v   povodňovom  pláne  a  

pri   stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovanom vodnom toku,  ak  hladina 

vody  v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,  

b)  počas topenia snehu, ak  odľa   informácie   poskytnutej   predpovednou    

povodňovou  službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov,  

c)  vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na  moste  

alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí  zatarasenie  prietokového profilu  a vyliatie  

vody  z  koryta vodného toku,   

d)  pri   hode  ľadov  na  vyššie  položených  úsekoch  vodných  tokov  v  povodí,  keď  

sa   predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy  a  hrozba vyliatia  vody  z  

koryta vodného toku,  

e)  pri  tvorbe  vnútrovodného  ľadu   a  zamŕzaní  vody  v  účinnom  prietokovom  

profile,  keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta; účinný prietokový  profil  je  časť  

prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku,  

f)  pri  výskyte  vnútorných  vôd, ak  sa  prečerpávaním  vody  dodrží   maximálna 

hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby. 

 

II.  Stupeň povodňovej aktivity  sa vyhlasuje: 

 

 ak dosiahne hladina Ondavy: 

Svidník /most smerom na Mestisko/              350 cm 

 ak dosiahne hladina Ladomírky: 

Svidník / oproti ZŠ ul. Komenského /           200 cm 

 

       Zvoláva sa Mestská povodňová komisia a zabezpečuje sa hlasná a varovná služba. 
 

    

III. Stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: 
 

a)  pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne,  

 

b)  na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta 

vodného  toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody,  

 

c)  na  ohradzovanom vodnom toku  pri  nižšom stave,  ako  je  vodný  stav  určený 

pre III. stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity  trvá  dlhší  čas  

alebo  ak začne  premokať  hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré 

môžu spôsobiť povodňové škody, 

 

d) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste 
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alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť 

povodňové  škody,  

 

e) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je  priame  

nebezpečenstvo  vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy  alebo ak sa  zátarasa  alebo  

zápcha  už  začala  tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť 

povodňové škody,  

f) pri výskyte vnútorných vôd, ak  pri  plnom využití  kapacity  čerpacej  stanice  a  pri  

jej nepretržitej  prevádzke   voda  stúpa   nad   maximálnu  hladinu určenú   

manipulačným   poriadkom vodnej stavby,  

g) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity,  

h) pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou,  ktorú  

spôsobila   porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby. 

 

(i) Ak v  dôsledku  vzniku  povodne  hrozí nebezpečenstvo  ohrozenia  ľudského   

zdravia, zaplavenia   územia  a  vzniku  povodňových  škôd,  obec  alebo  orgán  

ochrany   pred povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. 

 

(j) Ak je pochybnosť o tom, či v určitom území a v určitom čase bola povodeň, 

rozhoduje  Orgán ochrany  pred  povodňami  na  žiadosť  správcu  vodohospodársky  

významných vodných tokov alebo správcu drobného vodného toku. Pri  rozhodovaní  

sa  posudzuje  situácia, ktorá zapríčinila alebo mohla zapríčiniť povodeň podľa 

okolností uvedených v   § 2. Zákona NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

 

III.  Stupeň povodňovej aktivity  sa vyhlasuje: 

 

 ak dosiahne hladina Ondavy: 

Svidník                                                           400 cm 

 ak dosiahne hladina Ladomírky: 

Svidník / oproti ZŠ ul. Komenského /           250 cm 

   

 

Povodeň 
 

(1) Povodňou je dočasné zaplavenie územia, ktoré zvyčajne nie je zaliate vodou.  

     Povodeň   vzniká,  keď: 
a) sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie 

vody z  koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,  

b) je  dočasne   zamedzený   prirodzený   odtok   vody   zo  zrážok  alebo topenia 

snehu do recipientu  a dochádza  k  zaplaveniu  územia  vnútornými  vodami;  

vnútorné  vody  sú   vody,   ktoré   sa  vyskytujú  na  území  chránenom  hrádzami  

alebo  protipovodňovými líniami, najmä vody, ktoré nemôžu odtekať prirodzeným 

spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z intenzívnej zrážkovej činnosti 

alebo topenia  snehu  na  území bez možnosti odtoku prostredníctvom vodného toku,  

c) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku  

vylieva v dôsledku chodu ľadov,  vzniku  ľadovej  zátarasy,  ľadovej  zápchy  alebo  

vytvorenia iných   prekážok    v    koryte   vodného   toku,   na    mostoch,   

priepustoch    alebo   na    zaplavovanom území,  

d) sa  zaplavuje   územie  následkom  intenzívnych  zrážok  alebo  hromadenia  sa  

vody  z   topiaceho sa snehu,  



 41 

e) sa zaplavuje chránené  územie  v  dôsledku  vystúpenia  hladiny  podzemnej  vody   

nad  povrch terénu, ktoré  spôsobuje   dlhotrvajúci  vysoký   vodný  stav   vo   vodnom  

toku; chránené územie na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje  vodná  

stavba  alebo iná stavba pred účinkami povodní, alebo 

f) hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného  toku  

vylieva  v dôsledku poruchy alebo havárie1) na vodnej stavbe. 

 

(2) Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná: 

a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho 

stúpania  hladín vo vodných tokoch,  

b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným 

odtokom  vody,  

c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,  

d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa 

očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,  

e) vznikaním  prekážky,  ktorá  obmedzuje  plynulé prúdenie vody v koryte vodného 

toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,  

f) nebezpečným  chodom  ľadov   s  potenciálnou   možnosťou  vzniku  ľadovej   

zátarasy,  ľadovej zápchy alebo  

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

 

(3) Povodňová situácia je stav, keď hrozí nebezpečenstvo povodne alebo povodeň 

už  vznikla. 
 

(4) Povodňové   riziko    je   kombinácia   pravdepodobnosti   výskytu  povodne  a  

jej  potenciálnych  nepriaznivých   dôsledkov   na   ľudské   zdravie,   životné    

       prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. 

 

(5) Povodňou ohrozeným územím je spravidla 

 

a) územie   pri vodnom   toku   na   úseku,  v ktorom sa očakáva alebo už nastalo 

výrazné  zvýšenie vodnej hladiny v dôsledku: 

1. intenzívneho povrchového odtoku z povodia a vytvorenia povodňovej vlny vo  

vodnom toku,  

2. vznikania prekážok, ktoré obmedzujú plynulý odtok vôd,  

3. nebezpečného chodu ľadov, vznikania ľadových zátarás a ľadovej zápchy,  

4. poruchy alebo havárie na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe,  

b) územie, na ktorom je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo z 

topenia snehu do recipientu, následkom čoho sa očakáva jeho zaplavenie vnútornými 

vodami alebo už dochádza k zaplavovaniu,  

c) územie, ktoré je zaplavované z dôvodu extrémnej zrážkovej činnosti alebo 

zvýšeného odtoku vody z topiaceho sa snehu. 

 

(6) Povodňová škoda je škoda, ktorú spôsobila povodeň: 

 

a) štátu, vyššiemu územnému celku, obci a osobe 

 

1. na   majetku   v  ich  vlastníctve,  správe  alebo   užívaní   počas  III. stupňa  

povodňovej  aktivity,  

2. na   stavbe   na   chránenom    území  počas  II.  stupňa  povodňovej  aktivity,  ak  
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škodu zapríčinilo   zaplavenie   chráneného   územia v dôsledku vystúpenia hladiny 

podzemnej vody nad povrch terénu spôsobené dlhotrvajúcim vysokým vodným 

stavom vo  vodnom    toku,  

 

I. stupeň povodňovej aktivity zaniká: 

 

a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň určenú povodňovým plánom a vtedy, keď 

má   hladina vody klesajúcu tendenciu,  

b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru,  

c) pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia 

ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom. 

 

II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity sa    

     odvoláva, keď: 
 

a) vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,  

b) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo III.   

    stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na    

     zamedzenie vzniku ďalších povodňových škôd. 

 

     Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň 

povodňovej aktivity,  počas  ktorého  sa  dokončia  povodňové  zabezpečovacie  práce  a 

povodňové záchranné práce. 

 

              II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a 

odvoláva na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu 

drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu 

a) primátor mesta pre územie mesta,  

b) prednosta okresného úradu  pre územie viacerých obcí alebo pre okresu,  

c) prednosta okresného úradu  v sídle kraja na vodných tokoch, ktoré pretekajú dvoma 

alebo viacerými okresmi kraja,  

d) minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "minister") na 

hraničných úsekoch vodných tokov alebo pre územie, ktoré presahuje územný obvod 

kraja, ak tým nepoveril iný orgán ochrany pred povodňami. 

 

               Mesto  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 ústav. 
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Indi- Vodný Vodomerná 
  
Najvyšší            Stupne   povodňovej   aktivity             Vodné  stavy  na  tokoch             

      stav prietok I. II. III.  I. II.  III. dátum                           

kácia tok stanica cm m/s cm cm cm m/s m/s  m/s hodina                           

9580 Ondava Svidník 460 420 300 350 400 27 87 125                             

9590 Ľadomírka Svidník 355 400 150 200 250 72 131 206                             
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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 

 okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady  

 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). 

 

 

Informačný 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. 

 

 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. 

 

 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.  
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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 sa na účel varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb 

pripravujú vstupy do mestského rozhlasu. 

 

 Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku 

povodne: 

  telefonicky- podľa kontaktov v tabuľke v bode IV. 8.  

 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) 

 

Mesto  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 ,mesta bezodkladne 

o tom informuje Okresný úrad  vo Svidníku, alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ vo 

Svidníku, 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 Svidník 
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 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, 
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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.  mesto okresnému úradu  

2. okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja 

3. okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra  

  

c) mimoriadnej situácie: 

1.  mesto okresnému úradu 

2.  okresný úrad okresnému úradu v sídle kraja  

3.  okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu ŽP 

 

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 okresnému úradu, odboru starostlivosti oŽP 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 
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b) mesto 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 okresnému úradu 

c) správca vodohospodársky významných vodných tokov ministerstvu, okresnému úradu v sídle kraja,  

okresnému 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) okresný úrad odbor SoŽP okresnému úradus v sídle kraja počas III. stupňa povodňovej  aktivity 

do 08.00 hodiny a do 20.00 hodiny 

e) okresný úrad počas mimoriadnej situácie okresnému úradu v sídle kraja  do 08.00 hodiny a do 20.00 

hodiny 

f) okresný  úrad v sídle kraja, odbor SoŽP ministerstvu, ministerstvu vnútra   počas III. stupňa 

povodňovej aktivity do 08.30 hodiny a do 20.30 hodiny 

g) okresný úrad v sídle kraja ministerstvu vnútra, ministerstvu  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.  
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III. 4. Správcovia vodných tokov na území obvodu Svidník 
 

Názov Adresa Riaditeľ Telefón Fax  E-mail 

  
 Slovenský 

vodohospodársky 
podnik, š. p. 

Odštepný závod Košice 
  

Ďumbierska 14 
041 59 
 Košice 

Ing. Roman IVANČO, PhD. 055-6008141 ---- jan.tkac@svp.sk 

 Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š. p. 

Odštepný závod Košice 
 Správa povodia 

Bodrogu Trebišov 

M.R.Štefanika 484 
075 34 
Trebišov 

Ing. Eva KOLESÁROVÁ 056-6724248 056-6723541 trebisov@svp.sk 

 Slovenský 
vodohospodársky 
podnik, š. p. 

Odštepný závod Košice 
 Správa povodia 

Bodrogu Trebišov  
 pracovisko Svidník 

Nábrežna 4 
089 01 
Svidník 

Ján Matvej 
054-7881960 
0907/535645 

054-7881962 pbahtvsv@stonline.sk 
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IV. 

POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE 

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

           povodňou 
 

Varovanie a vyrozumenie 
 

  Varovacím a vyrozumievacím centrom mesta Svidník je Obvodný úrad Svidník a 

Mestský úrad Svidník. 

 

 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 meste Svidník  technicky zabezpečujú: 

 

a)  sieťou sirén 

b) miestnymi informačnými prostriedkami mesta,  

 

 Mestský rozhlas sa ovláda z rozhlasovej ústredne v budove Domu kultúry. Siréna/y v meste 

Svidník sa nachádza na ObÚ a budove OR H a ZZ Svidník 

 

Varovné signál pre ohrozenie vodou je (§ 3a ods. 1 zákona 42/1994 Z. z.): 
 

– „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.) 

 

 Varovný signál a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou 

informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov (§ 3a ods. 3 zákona 42/1994 

Z. z.). 

  

 Vyrozumenie právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov o ohrození alebo o vzniku 

povodne  sa uskutočňuje  

 sieťou sirén 

 telefonicky podľa kontaktov v tabuľke v bode IV. 8.  

 

 Vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov povodne: 

 telefonicky – podľa bodu II. 1 
 

 Mesto 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 vo Svidníku, Obvodný úrad 

Svidník alebo koordinačné stredisko IZS alebo OR HaZZ vo Svidníku, 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 mesta neodkladne o tom informuje  

Obvodný úrad Svidník 
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IV. 2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania                    

           osôb 
 

a) Zabezpečenie pitnej vody a stravy 

 

Dovoz pitnej vody cisternovými vozidlami zabezpečí v prípade potreby VVS, a.s., OZ vo Svidníku 

a Technické služby mesta Svidník za dozoru okresného hygienika. Koordináciu zabezpečia 

zástupcovia týchto organizácii v mestskej povodňovej komisii. 

Stravovanie zasahujúcich jednotiek a postihnutých osôb bude zabezpečené cestou komisie 

prídelového hospodárstva mesta. Jej zloženie je v tab. 4. Prehľad stravovacích zariadení je v tab. č. 

1. Obchody s predpokladom dodávky potravín sú uvedené v tabuľke č. 3. 

Kontrolu hospodárenia s pitnou vodou, dodržiavanie hygieny okolo vodných zdrojov, hygieny 

stravovania, hygieny pobytu v evakuačnom stredisku zabezpečí VVS, a.s., OZ vo Svidníku a RÚ 

VZ vo Svidníku. 

 

b)  Zabezpečenie ubytovania postihnutých osôb 

 

Nebezpečenstvo povodní na územi mesta vzniká najmä pri prudkých dažďových zrážkach, keď na 

malé územie spadne veľký objem vody, čím dôjde k prudkému zvýšeniu hladín malých vodných 

tokov, ktoré po prechode povodňovej vlny opätovne prudko klesajú. Ubytovanie postihnutých osôb 

bude riešené evakuačnou komisiou v ubytovacích zariadeniach podľa tab. č.2. 

 

Vytypované organizácie budú vykonávať tieto úlohy na základe príkazu na vecné plnenie , 

prípadne 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 Hotel Rubín Ul. Centrálna 274 
7882861;75228

78;7524211 
25  /66/ SLZ 

2 
Hotel Dukla Senior /dočasne 
v rekonštrukcii/ 

Ul. Sov. hrdinov 221 
7523388; 
7523233; 
7523267 

20  /50/ SLZ 

3 SOŠ arm. gen. L. Svobodu Bardejovska 715/18 7882170; -71 50  /80/ SLZ 

4 Dom kultúry MsÚ, Sov. hrdinov 200/33 7521098 100 IU 

5 Športová hala TJ Slávia Gen. Svobodu  0907910989 150 IU 

6      

 

* - stále lôžkové zariadenie - SLZ 

   - spoločné ubytovne a nocľahárne – SUN 

   - rekreačné zariadenia s celoročnou prevádzkou – RZCP 

   - improvizované ubytovanie - IU 
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Tabuľka 2 – Prehľad stravovacích zariadení 

 

P. 
č. 

Názov zariadenia Adresa 
Pevná linka/ 

mobil 

Kapacita 
zariadenia 
za 24 hod. 

(jedno 
hlavné 
jedlo) 

*Typ 
zariadenia 

1 Reštaurácia Družba Sov. hrdinov 160/74 7522561  SSZ 

2 AB reštaurácia Sov. hrdinov 200 0917296240 200 SSZ 

3 Reštaurácia MARTIN Sov. hrdinov 629/113 
7521859; 

0903397414 
200 SSZ 

4 Reštaurácia VERMEX Sov. hrdinov 814 
7525169; 

0903621348 
150 SSZ 

5 Hotel Rubín Centrálna 274 
7524210; 

0907156155 
200 SSZ 

6 
Hotel Dukla Senior / po 
rekonštrukcii 

Sov. hrdinov 221/36 
7523233; 

0910503755 
100 SSZ 

7      

8      

 

* - stále stravovacie zariadenie - SSZ 

   - sezónne stravovacie zariadenie – SeSZ 

 

 

 

Tabuľka 3 – Zoznam obchodov s potravinami 

 

P. 
č. 

Názov obchodu Adresa 
Pevná linka/ 

mobil 

1 MAKOS  ul. 8.mája,695/46,  Svidník 7522981 

2 MAKOS 017-centrum Centrálna 449/37, Svidník 
4723343;  

0905151448 

3 Potraviny KOMFOS /Vašuta/ Sov. hrdinov 627/37, Svidník 0907927024 

4 Potraviny KOMFOS  Centrálna, 694/80, Svidník 0907927024 

5 MILK AGRO Gen. Svobodu 790/35, Svidník 7525222 

6 Potraviny Tobor Sluťak Ul. SNP497/8, Svidník 0907956544 

7 Super market Billa Sov. hrdinov 764/106, Svidník 7525400 

8 LIDL Svidník 
Sovietskych hrdinov 2206 

089 01 Svidník 
0800005095 

9    

10    

11    

12    
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Tabuľka  4  -  Komisia prídelového hospodárstva 

 

 

 Komisia: Adresa Kontakt 

1 
Ing. Marta JACKOVÁ  , 

vedúca                   
SNP 595/50, Svidník 0905166426 

2 Ján ŠTEFANIŠIN, člen                             Bardejovska 360/19, Svidník 0908665005 

3 Ľuba RIŠKOVÁ  , člen                             Mládeže 495/1, Svidník 0902665722 

4 Anna VAŠKOVÁ , člen                             Šandal 47 0917649153 

5 
Mgr. Erika ČERVENÁ, 

člen                    
Mestisko 58 0904656498 

6 
Bc. Lenka ŠIMKOVÁ  , 

člen                    
 Mládeže 495/6, Svidník 0915882843 

 

 

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) 

 mesto na území mesta prostredníctvom evakuačnej komisie mesta 
 právnická osoba a podnikateľ vo svojom objekte. 

 

Evakuačnú komisiu mesta zriaďuje primátor mesta, ktorý vymenúva a odvoláva jej členov a 

schvaľuje jej štatút. Evakuačná komisia mesta 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. 

 

Zloženie evakuačnej komisie mesta Svidník: 
 

 

 Komisia: Adresa Kontakt 

1 
Ing. Ján Holodňák, 

primátor – predseda EK                   
Kpt. Pavlika 603/6 

0917173417;752
0970 

2 
Mgr. Vladimír Šandala, 

prednosta MsÚ - člen                             
Gen. Svobodu 698/21 0915910387; 

3 
Ing. Jaroslav Antonik, náč. 

MsP - člen                             
8. mája 491/2 0908974294 

4 
MVDr. Bohuš Kačmár - 

člen                   
Hrabova 733/6 0905496645 

5 Ing. Ján Mihalik - člen           8. mája 638/38 0905166431 

6 Pavol Piršč - člen                   Sov. hrdinov 355/46 0905638555 
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 Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Mesto odvoláva evakuáciu 

až po skončení dôvodov jej vyhlásenia. 

    

 Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných 

informačných prostriedkov. 

V tab. č.  IV. 8 je zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou. 

Ich vlastníci a užívatelia budú vyrozumení telefonicky. 

 

 Mesto 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. 

 

 Na základe skúsenosti z minulých období, charakteru vodných tokov Ondavy 

a Ladomírky, predpokladá sa v prípade situácie ohrozenia prudký nárast ich hladín  a po 

prechode povodňovej vlny opätovne prudký pokles. To môže mať v prvom rade dopad na 

výšku materiálnych škôd ako sú napr. škody na odstavených osobných autách a skladových 

zásobách. Pre ohrozené lokality a záchranu techniku sú určené nasledovné evakuačné trasy 

a zhromaždiská: 

 objekty organizácií na ul. Bardejovská , Festivalová a Sov. hrdinov– evakuačná trasa 

po miestnej komunikácii ul. Festivalová a Bardejovská na parkovisko Heliport pri 

pamätníku SA   a po ul. Sov hrdinov na  parkovisko pri Dome kultúry 

 objekty na ľavom brehu Ladomírky v lokalite SAD a obchodného centra MAKOS – 

evakuačná trasa po ulici Centrálnej na parkovisko autobusovej stanice 

 objekty na ul. Stropkovská v lokalite bývalého Duklastavu – evakuačná trasa po ul. 

Stropkovská na  novo vybudované parkovisko za  kruhovým objazdom po pravej 

strane št. cesty I/73 , smer Stropkov  

 

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, 
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 kontrola osôb vstupujúcich do evakuovaného priestoru a ochrana majetku občanov 

v evakuovaných priestoroch.  

 

2. 2.   Dopravné zabezpečenie 
 

Členenie dopravného zabezpečenia: 

 preprava cestnými 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. 
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 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. 
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Evakuácie osôb podľa výšky vodných stavov/okolnosti, určenie trasy evakuácie a miesta núdzového ubytovania evakuovaných osôb 

 
Vodomerná 

stanica 
áno/nie 

Vodný 
stav/okolnosť 

Miesta, z ktorých je potrebné evakuovať 
Počet osôb  
k evakuácii 

Trasa evakuácie Miesto núdzového ubytovania 

Ondava pri 

starom 

moste 

Viac ako 

400 cm 

Bytový dom SVB Radosť , Sov. 

hrdinov 436/28 

91 Po ul. Sov . hrdinov Dom kultúry 

Ondava pri 

starom 

moste 

Viac ako 

400 cm 

Bytový dom, mesto, nájomné byty, 

Sov. hrdinov 437/32 

67 Po ul. Sov . hrdinov Športová hala, Rubín 

      

      

      

 

Poznámka: 

Povodňami ohrozené bytové domy sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa ustanovení § 46 zákona NR 

SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách. 
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Zoznam organizácií, v ktorých sa za určitých okolností predpokladá evakuácia  

 

 

Názov organizácie Adresa organizácie 
Počet osôb 
k evakuácii 

Vodomerná 
stanica 
áno/nie 

Vodný 
stav/okolnosť 

Počet 
osôb k 

evakuácii 
Trasa evakuácie 

Miesto sústredenia evakuovaných 
(prípadne miesto núdzového 

ubytovania) 

Viď tab. IV.8        

        

        

        

        

 

Poznámka: 

Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa 

ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách.  
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Evakuácia zariadenia a materiálu v organizáciách pri dosiahnutí určenej výšky vodných stavov/okolnosti 
 

 
Vodomerná 

stanica 
áno/nie 

Vodný 
stav/okolnosť 

Miesta, z ktorých je 
potrebné evakuovať 

Zariadenia na 
evakuáciu 

Materiál na evakuáciu Trasa evakuácie Miesto sústredenia zariadení a materiálu 

       

       

       

       

       

  
Poznámka: 

Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa 

ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách. 
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Evakuácie zvierat podľa výšky vodných stavov/okolnosti, určenie trasy evakuácie a miesta sústredenia odsunutých zvierat 

 

 

Vodomerná 
stanica 
áno/nie 

Vodný 
stav/okolnosť 

Miesta, z ktorých je potrebné evakuovať 

Počet 
a druh 
zvierat 

k evakuácii 

Trasa evakuácie Miesto sústredenia zvierat 

      

      

      

      

      

 

Poznámka: 

Povodňami ohrozené organizácie a výrobné podniky sú určené len orientačne, pretože doposiaľ nie sú určené inundačné (záplavové) územia podľa 

ustanovení § 46 zákona NR SR číslo 364/2004 Z. z. o vodách. 
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IV. 4. Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických 

 úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov 

 pod mostmi, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch 

 vytvorených z vodou priplavených predmetov) 

 

 

Kritické úseky vodných tokov (miesta križovania s dôležitými komunikáciami) 

 

 Rieka Ondava 
 

Miesto križovania Druh inžinierskej stavby Druh komunikácie 

Ul. Festivalová Most – šport. areál Miestna komunikácia 

Ul. Sov. hrdinov most – smer Mestisko Št. cesta 

   

   

   

 

 

 Rieka Ladomírka 
 

Miesto križovania Druh inžinierskej stavby Druh komunikácie 

Ul. Ľ. Štúra Železný most Miestn. komunikácia 

Ul. Centrálna Most, pešia zóna Miestna komunikácia 

Ul. Stropkovska Most – smer Stropkov Št. cesta 

   

 

 

Predpokladaný výkon opatrení 

 
Vodný tok Úsek Opatrenia 

Ondava amfiteáter Likvidácia naplavenín na základoch mosta 

Ondava 
Št. cesta, most smer 
Mestisko 

dtto 

Ladomírka premostenia Likvidácia naplavenín pri základoch mostov 
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IV. 5. Postup na zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov 

 a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov 
 

(zdroj – výpis z plánu zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp a obytných priestorov Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva vo Svidníku) 

 

 

A) PLÁN  ZABEZPEČENIA  DEZINFEKCIE  STUDNÍ 

 

 

1. prijatie hlásenia občanov a organizácii mesta, DHZ alebo iných orgánov o zaplavení 

individuálnych vodných zdrojov alebo zdrojov hromadného zásobovania obyvateľstva 

pitnou vodu  záplavovými vodami, prípadne žúmp, obytných priestorov a pod.,  

2. obhliadka zasiahnutých vodných zdrojov za účasti RUVZ, zistenie rozsahu potrebných 

analýz, príprava dostatočného množstva sanitačného a laboratórneho materiálu, 

3. po opadnutí záplavových vôd a poklese hladín podzemnej vody pokyn na vyčistenie 

(vyčerpanie) vodných zdrojov,  

4. nariadenie dezinfekcie vodných zdrojov, inštruktáž o aplikácii dezinfekčných, 

prostriedkov podľa jednotlivých druhov, 

5. zabezpečenie odberov vzoriek pitných vôd na laboratórne vyšetrenie v potrebnom 

rozsahu,  

6. vyhodnotenie kvality pitnej vody po vykonaných sanačných prácach a uloženie opatrení 

v rámci MPK,  

 

 

B) PLÁN  ZABEZPEČENIA  DEZINFEKCIE  ŽÚMP 

 

 

1. postup ako v bode a/1., 

2. po vykonaní sanačných prác nariadenie dezinfekcie obsahu žúmp podľa aktuálneho 

stavu a potreby v zasiahnutej lokalite, 

3. vyhodnotenie vykonaných opatrení, 

 

 

C) PLÁN  ZABEZPEČENIA  DEZINFEKCIE  OBYTNÝCH  PRIESTOROV 
  

 

1. postup ako v bode a/1., 

2. kontakt s majiteľmi nehnuteľností- rodinných domov, bytových domov a odborné  

posúdenie rozsahu poškodených obytných priestorov, 

3. odborné konzultácie a usmernenie pri likvidácii následkov povodní  v postihnutých 

obytných priestoroch.  

 

 

Plán je spracovaný v súlade s dokumentom „Základné hygienické požiadavky na ochranu 

zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť“, ktorý vypracoval odbor HŽP ÚVZ SR 5/2010.  
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Hygienicko-epidemiologické opatrenia, dezinfekcia zdrojov 

pitnej vody, budov, objektov. 

 
1.  Pokiaľ pri záplavách a iných havarijných situáciách nedošlo k havárii  vodovodu,   

     naďalej zabezpečovať nepretržitú dodávku vody do zaplavenej časti mesta s   

     dôsledným a účinným chlórovaním vody na hornej hranici normy   (0,3 mg/l). 

 

2. V  prípade zaplavenia vodných zdrojov verejných vodovodov uplatniť  zákaz  užívania  vody  

pre  pitné účely.  To isté platí pre zdroje individuálneho zásobovania vodou (verejné a súkromné 

studne). 

 

3. Až do odstránenia havárie a ukončenia asanácie znehodnotených vodných  zdrojov  

zabezpečovať  núdzové  zásobovanie dovozom (prísunom) nezávadnej pitnej vody z iného 

haváriou nepostihnutého  vodného zdroja.  K preprave  vody môžu byť použité iba účelové 

prostriedky. 

 

4. Havarované vodné zdroje a vodovodné zariadenia po opadnutí vody asanovať a postupne uviesť 

do prevádzky - schopného stavu. V častiach s individuálnym  zásobovaním vodou prioritne 

vykonať  asanáciu  najmenej  postihnutých  zdrojov,  čím  sa zabezpečí  najnutnejšie množstvo  

vody pre  obyvateľstvo a ukončí ekonomický nákladný dovoz vody. 

 

Postup asanácie  verejných a súkromných  studní  
pri mikrobiologickom znečistení vody  : 

 
- mechanické vyčistenie studne a jej okolia od naplavenín, 

- čerpanie obsahu studne až do odstránenia zákalu, 

- chlórovanie vody chlórovým vápnom, alebo chloramínom pri použití 4 - 20 g na 1  m3 

vody podľa  stupňa znečistenia. Roztok  chlóru nechať  pôsobiť 24 hodín. Po  tejto dobe 

treba vodu  vyčerpať. Pri poklese chlóru  na hodnotu 0,3 mg/l možno vodu s prihliadnutím 

k bodu 5 používať na pitie.  

V domácich vodárňach treba po uplynutí 24 hodín vodu z dezinfikovaného vodného 

zdroja prečerpať cez celý systém až do poklesnutia  koncentrácie ostatkového  chlóru na 

hodnotu 0,3 mg/l  Cl. Potom je možné celý  systém dať o užívania  pri zabezpečení 

dochlórovania na koncentrácie 0,3 mg/l Cl. Asanácia  verejných  vodovodov  pri  haváriách  sa  

bude vykonávať  podľa osobitných  opatrení  prevádzkovateľa (VVaK)   vypracovaných   pre 

prevádzku   vodovodu   za mimoriadnych  udalostí a  pri haváriách.  Opatrenia     musí 

odsúhlasiť orgán štátnej zdravotnej správy. Počas asanácie treba v infiltračnej oblasti 

likvidovať všetky zdroje  znečistenia a  vykonať dôsledné  vyčistenie a účinnú  dezinfekciu 

postihnutých vodovodných objektov. 

         Spôsob asanácie pri kontaminácii vody chemickými látkami závisí od charakteru znečistenia. 

 

5. O  prípustnosti použitia vody na  pitné účely po vykonanej asanácii rozhoduje orgán štátnej 

zdravotnej správy na základe laboratórneho overenia jej akosti. 

 

6. Inak  treba  postupovať   v  zmysle  ustanovení  Vyhlášky č.23/1977  Zb. o      

    ochrane akosti  povrchových a podzemných  vôd. 
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Postup pri asanácii životného prostredia: 

     

    1. likvidácia uhynutých zvierat 

    2. zdroje zásobovania vodou 

    3. sklady  požívatín,   závady   hromadného  stravovania, potravinárske závody 

    4. byty a ich príslušenstvo 

    5. školy, zdravotnícke zariadenia a ostatná  vybavenosť 

    6.  terén v extraviláne 

 

Asanácia a dezinfekcia jednotlivých objektov a bytov.     
 

    a/ Potravinárske zariadenia     

    b/ Bytový fond 

    c/ Zdravotnícke zariadenia 

    d/ Detské jasle, materské škôlky a školské zariadenia 

    e/ Ostatné zariadenia 

 

Postup vyčistenia a dezinfekcie 

 

Priestory objektov  mechanicky vyčistiť od  znečistenia, odstrániť anorganické  i organickému 

rozkladu  podliehajúce znečisťujúce látky. Po umytí priestorov možno pristúpiť k priestorovej 

dezinfekcii. U objektov potravinárskych, školských, zdravotníckych zariadení a  bytového fondu je 

potrebné zabezpečiť po mechanickej očiste a umytí vybielenie roztokom chlórového vápna. 

Príprava roztoku z  chlórového vápna - na 1  liter vody 20 Dg  chlórového  vápna  -  do  vedra  o  

obsahu  10  l je potrebné rozpustiť 2 kg chlórového vápna.  Priestorovú    dezinfekciu   podláh,    

dvier   a   ostatného zariadenia  vykonať 2 - 3% roztokom  chloramínu B, nechať  pôsobiť  do   

zaschnutia.  Po  vykonanej  dezinfekcii  predmety umyť čistou vodou. 

 

 Zásobovanie potravinami. 

 

 

Akékoľvek potraviny, zaplavené pri povodniach vo všetkých druhoch potravinárskych zariadení  

vrátane domácnosti obyvateľov, je potrebné  vylúčiť  z  použitia  pre  výživu  až  do  posúdenia 

hygienickou službou podľa charakteru  a rozsahu povodne. ( Usmernenie obyvateľov bude 

vykonané prostredníctvom masmédií.) 

 

Prípadné použitie potravín pre  výživu zvierat posudzuje veterinárna služba. Zásobovanie  

základnými  potravinami  v  prípade  dlhšie  trvajúcich povodní  (3 - 4 dni) zabezpečuje štátna 

správa za odbornej spolupráce štátneho zdravotného ústavu. 
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IV. 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté 

 osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov 

 

 

Prehľad rozvodných sietí 

 

P. 
č. 

Typ rozvodnej siete Dislokácia 

1 VN/NN el. sieť  Pri športovom areáli 

2 VTL/STL plynovod Pri športovom areáli 

3 VN/NN sieť  pri areáli býv. Duklastavu 

4   

5   

 

 

Prehľad zariadení 

 
P. 
č. 

Typ zariadenia Dislokácia 

1 trafostanica Pri športovom areáli 

2 Reg. stanica plynu  Pri odevnom závode 

3 Trafostanice  pri areáli býv. Duklastavu 

4   

5   
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IV. 7. Spôsob organizovania predčasného zberu úrody pri  určených  

          vodných stavoch 

 
         Vzhľadom k tomu, že Obvod Svidník sa nachádza v hornatej oblasti, povodne vznikajú 

vplyvom silnej búrkovej zrážkovej činnosti a príchodom silnej následnej prívalovej vodnej vlny, 

čím dochádza k vyliatiu sa riek zo svojich korýt.  

           Na základe uvedených skutočností neprichádza v úvahu organizovanie  a zabezpečenie 

predčasného zberu úrody.     

 

OCHRANA   POĽNOHOSPODÁRSKEJ  PRODUKCIE  NA  KORENI  PRED 

POVODŇAMI  NEEXISTUJE 

 

OPATRENIA:  

 

- ide o agrotechnické a lesotechnické opatrenia na pôde, ktoré sú nevyhnutné na to, aby voda 

prudko neodtekala do povodia, 

- dodržiavanie disciplíny v agrokultúre napr. oranie po vrstevniciach ako aj zachytávanie 

drobných tokov v lese, 

- prijať účinné opatrenia z hľadiska údržby a pravidelného čistenia odvodňovacích kanálov,  

- zamedziť  zanedbávanie údržby melioračných a zavlažovacích kanálov určených na 

odvádzanie tzv. vnútornej vody,  
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IV. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 

 

 

P. 
č. 

Názov 
stavby/objektu/zariadenia 

Adresa Majiteľ/užívateľ 

Pevná linka/ 
Mobil 

(pre potrebu 
vyrozumenia) 

1 
Metalimpex – SK, s.r.o. 
Svidník 

Bardejovská 796/41 
08901 Svidník 

Jaroslav Ivančo 054 752 1534; 
0905323657 

2 
KM-Systém,s.r.o., Letné 
kúpalisko 

Bardejovská 414/25, Svidník 
Ing. Jozef Král 

0517731344 

3 Stavbet-OP, s.r.o. Bardejovská 207/36, Svidník 
Pavel Orenič 7882051;09058

42196 

4 Stavebniny/autoškola Bardejovska 414/25, Svidník 
Peter Pilip/      

Ing. Jozef Rohaľ 
0905655327; 
0903902761 

5 Sála kráľovstva 
Festivalová                                                 
/Pekná cesta 17, Bratislava/ 

Náboženská 
spoloč.Jehovovi 

svedkovia 

Vodila, 
0944128063;09

15246249 

6 Energospol Festivalova 
Dušan Popernik 

0905 347 382 

7 H.K.K.-System,s.r.o. Festivalova 
Ľuboš Kost 

0915 895 840 

8 Pavana Bardejovska 345/38, Svidník 
Anna Pavličkova 

7521181 

9 PNEUPEX, spol. s r.o. Festivalova 416/1 
Marián Michalik 0905657488; 

7882103 

10 VANAPO, s.r.o. Festivalova 802/9 
Stanislav 
Ceheľský 

7520690,91 

11 PALOMA Sk s.r.o.,Dopr.ihr. Festivalova 
Marián Džupka 

0903636870 

12 
Amfiteáter, tribúna,futb. 
ihrisko 

Festivalová 
MsÚ OŠ, K, M 

a TK, TS Svidník 
7521098 

13 Drustav , s.r.o. , AB, sklady Bardejovska  
Ján Ducar 

0903808220 

14 
Stredná odborná škola arm. 
gen. Ľ. Svobodu 

Bardejovska 
PhDr. Jaroslav 

Pavluš 
7522866, 
7522680 

15 
Stredná priemyselná škola 
odevná Svidník 

Sov. hrdinov 369/24, Svidník Mgr. Pavel Olejár 

 

0915 964 250 

054/ 788 21 70 

16  I.C.A. s.r.o. /SVIK/ Bardejovska 742/20 

Stefano Vanzan  
Na Sedlácích 22  

Šenov 739 34  
Česko  

78 61 111 

17 Blach –Stal, s.r.o. Bardejovska 713/14 

 Alzbieta 
Miskowiec 
Tysiaclecia 19  
Rabka-Zdrój   
Poľsko  

 

 752 11 66; 
0915 940 267 

 

18 Hotel Dukla Senior Sov. hrdinov 221, Svidník 
Ing. Miron 
Krajkovič 

0910503755 

19 Bytový dom 
Sov.hrdinov 436/28 
 

SVB Radosť 
 

Binder 

20 Bytový dom 
Sov.hrdinov 437/32 
 

Mesto Svidník, 
v zastúpení 

Službyt, s.r.o. 
 

21 
Tančinová Helena-Tlačiareň 
AKCENT 

Sov. hrdinov 200/33 
Tančinová 

7522750; 
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22 Charitas-založňa Centrálna 849/33 
Štefan Kocur 

0907917458 

23 MAKOS, a.s., Obchodný dom Centrálna 449/37 
Ing. Stanislav 

Jančošek 
0905151448 

24 Oprava automatic. pračiek Centrálna 423/23 
Jaroslav Mihalco 

7524750 

25 
SAD Humenné, závod Vranov 
prevádzka Svidník 

Centrálna  849/33 
Ing. . Anna 
Bačiková 

0905975685; 
0574860666 

26 
Autoopravovňa Siroka 
Jaroslav 

Centrálna 423 
Jaroslav Siroka 

7523913 

27 INTERNETOVA ČITAREŇ Centrálna 64/18 
Mgr. Ján Sabol 

 

28 Gajdošová Anna-Protan-LPG Stropkovska 831,  
Anna Gajdošova 

7525152 

29 Drustav,s.r.o., stavebný dvor Stropkovska375/2 
Ing. Ján Ducar 

0903737668 

30 Jozef Maša - AMAŠ 

 

Stropkovska 705/81 

Jozef Maša 
0905830194; 

752 46 57 

31 
Milan Matkobiš ,MATAMI 
autodielňa 

Stropkovska 705/81 
Milan Matkobiš 

78810062 

32 Martan, s.r.o. Stropkovska 820/92 
Tatiana Birošova  
 

 

0907935853 

33 
Dotrieďovanie odpadov, AB, 
Helabo, sklad pos. mat. 

Stropkovska 705 
MsÚ,Os, Z, PČ 
a O, TS Svidník 

7521098 

34 Z+B, výronba čist. prostr. Stropkovska 705/81 
Vladimír Zajaroš 

0907928770 

35 Autodielňa Tchurik-Vaňko Stropkovska 761/87 
Tchurik, Vaňko 

7520234 

36 CRISWOOD s.r.o. Stropkovská 761/87 
Marco Cantarutti 

7525244 

37 TIPO-Drevovýroba Stropkovska 761/87 
Ing. Tibor 
Popovec 

7882250 

38 JUVA Jurčišin, s.r.o. Stropkovska 762/88 
Ing. Vasiľ Jurčišin 

7881290 

39 Kanalizačná sieť VVS Festivalová, Sov. Hrdinov, Stropkovská 
VVS, a.s., závod 
Svidník 

0910931420 

40 Miestne komunikácie, VO Festivalová, Sov. Hrdinov 
TS Svidník 

0905826831 
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IV. 9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy,     

      množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody 
 

 

Organizácia a jej 
adresa 

Objekt 
Druh 

nebezpečnej 
látky 

Množstvo 
Merná 

jednotka 

* Opatrenia na 
zamedzenia 

znečistenia vody 

Stavbet-OP,s.r.o. ČS PHM 
Ropné 

produkty 
30 ton 1, 2,  

SAD,prevádzka 

Svidník 

ČS PHM 

a areal SAD 

Ropné 

produkty 
20 ton 1,2 

Jozef Mašša-AMAŠ autoservis 
Ropné 

produkty 
0,1 ton 1,2 

Milan 

Matkobiš,MATAMI 
autoservis 

Ropné 

produkty 
0,1 ton 1,2 

Autodielňa 

Tchurik-Vaňko 
autodieľňa 

Ropné 

produkty 
0,1 ton 1,2 

TS Svidník 
zimný 

štadión 
čpavok 1120 ton 1,2,3 

      

      

      

      

 

* 1 – varovanie osadenstva objektu 

   2 – utesnenie objektu na zamedzenie vtekania záplavovej vody 

   3 – odčerpanie vody zo zaplaveného priestoru 

   4 – monitoring kvality vody za účelom zistenia prípadného úniku 
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V. 

SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON 

POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH 

PRÁC 
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V. 1.  Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon 
 povodňových záchranných prác 

 

 
Druh 

dopravného 
prostriedku, 

stroja, 
zariadenia 

Poskytovateľ 
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 

UDS 
Správa a údržba 
ciest PSK, Svidník 

Ing. Milan Cocuľa  0905312314    

UN 053,nakladač 
HON 

TS Svidník Michal Pich 7521337 0905826831 

   

UNC 060, nakladač    

LIAZ 110, vyklapač    

AVIA 130, sklapač    

AVIA, vysokodviž. 
plošina 

   

Autobus    

Motorová pila    

CAS 
VVS, závod 
Svidník 

Ing. Michal 
Bartko 

 

0910931420 

   

Cisterna,pit. voda 
VVS, závod 
Svidník 

Ing. Michal 
Bartko 
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V. 2. Zoznam členov obecného hasičského zboru 

a/ dobrovoľný hasičský zbor 

Meno a priezvisko Funkcia Adresa bydliska 

Spojenie Spojenie na pracovisko 

e-mail 
Telefón 
domov 

Mobil Telefón Fax 

Michal Holovka predseda Ľ. Štúra 442/6, Svidník  0915544078 7521098   

Vladislav Kundrat veliteľ Stropkovska 376/6, Svidník  0905808143    

Kamil Bilančik veliteľ D. Mylliho 679/63, Svidník  0915536664    

Milan Žák vodič Karpatská 743/3, Svidník  0908639912    

Ján Šmajda vodič Ľ. Štúra  441/7, Svidník  0905358757    

Ján Gibej člen Duklianska 642/7, Svidník  0905727664    

Jozef Lažo člen 
Duchnovičova 431/4, 
Svidník 

 0915458234    

Jozef Goldir člen Karpatská 743/4, Svidník  0915040084    

Pavla Kretova člen Duklianska 642/11, Svidník  0907928585    

Anna Klimová člen Duklianska 648/19, Svidník  0905894526    

Miroslav Bilý člen Karpatská, Svidník  0917651361    

Anna Redechová člen Cigla 8  0918543040    

Milan Riško člen Ľ. Štúra 462/4, Svidník  0905608893    

Slavomír Hojda člen Mládeže 495/4, Svidník  0907978010    
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V. 3. Materiálno-technické vybavenie obecného/dobrovoľného    
        hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác 

 

Dobrovoľný hasičský zbor 
 

Druh techniky Počet 

Auto Liaz CAS – 25  Špeciál 1 

Striekačka PPS - 12 2 

Striekačka PS - 8 1 

  

  

  

  

  

  

  

 

Druh materiálu 
Počet (ks) 

prípadne iná merná j. 
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VI. 4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, 
žúmp a obytných priestorov 

 

 

Druh dezinfekčnej látky Množstvo (kg) Miesto uloženia 

Chloramin B  Letné kupalisko, VVS Svidník 

Chlór/vápno  Letné kupalisko, VVS Svidník 

Peroxid vodíka   

Savo  Letné kupalisko, VVS Svidník 

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) 
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V. 5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na   
         výkon povodňových záchranných prác 
a) zoznam členov pracovnej čaty mesta / zamestnanci mesta a DHZ/ 

 

Meno a priezvisko 
Funkcia 
v čate 

Adresa bydliska 

Spojenie Spojenie na pracovisko 

e-mail 
Telefón 
domov 

Mobil Telefón Fax 

Ing. Ľuboš Čepan Veľ.čaty Vyšná Jedľová   0908369501    

Jozef Goldir Člen 1.druž. Karpatská 743/4  0915040084    

Miroslav Bilý Člen 1.druž Karpatská  0917651361    

Jozef Lažo ml. Člen 1.druž Duchnovičová 431,4  0915458234    

Vladislav Kundrát Člen 1.druž Stropkovska 376/6  0905808143    

Pavel Podhájecký Člen 2. druž. Komenského  0908650910    

Michal Holovka Člen 2. druž. Ľ. Štúra 442/6 7521098     0915544078    

Miloš Žák Člen 2. druž. Karpatská  743/3  0908639912    

Milan Riško Člen 2. druž. Ľ. Štúra 462/4  0905608893    

Kamil Bilančík Člen 2. druž. D. Mylliho 679/63  0915536664    

Ing. Jaroslav Antoník Člen 3.druž. 8. mája 491/2  0908974294    

Slavomír Hojda Člen 3.druž. Mládeže 495/4  0907978010    

Jozef Lažo st. Člen 3.druž. Nábrežná  0908991112    

Ján Gibej Člen 3.druž. Duklianska 642/7 0905727664    

Ján Šmajda Člen 3.druž. Ľ. Štúra 441/7  0905358757    
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b) zoznam členov pracovnej čaty vyčlenenej právnickou osobou (uviesť názov a adresu právnickej osoby)  

 

Meno a priezvisko 
Funkcia 
v čate 

Adresa bydliska 

Spojenie Spojenie na pracovisko 

e-mail 
Telefón 
domov 

Mobil Telefón Fax 
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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.     



 79  

 

VI. 

ZOZNAM POVODŇOVÝCH PLÁNOV 

ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

PRÁVNICKÝCH OSÔB A 

FYZICKÝCH OSÔB – PODNIKATEĽOV 

NA ÚZEMÍ OBCE 
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 VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta 
 

 

Názov subjektu Adresa 

Spojenie 

E-mail Zodpovedná osoba Adresa Spojenie 
Pevná linka Mobil Fax 
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VII. 

POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA 



 

 

VII. 1.  Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním 

a riadením   

          ochrany pred povodňami 
 

 

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

 

2. Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 

predpovednej povodňovej služby 

 

3. Vyhláška MŽP SR č. 251/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové záchranné práce a povodňových škôd 

 

4. Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 

priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich 

následkoch a vykonaných opatreniach 

 

5. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

povodňových plánov a postup ich schvaľovania 

 

 

 

VII. 2. Príkazy , vzory 

 



 

MESTSKÝ ÚRAD SVIDNÍK 
 
Č. p.: 
 

PRÍKAZ 

PRIMÁTORA MESTA NA POSKYTNUTIE VECNÉHO PLNENIA 

 
V dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti – povodne a vyhláseného III. stupňa 
povodňovej aktivity a v súlade s § 26 ods. 3 písm. b) – 6  zákona NR SR č. 7/2010  
Z. z. o ochrane pred povodňami  
 

vydávam príkaz 
 

na poskytnutie vecného plnenia 
pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác  

 
 

1. Právnická osoba/fyzická osoba – podnikateľ 
 

Názov (obchodné meno):   
 
IČO:  
 
Adresa:  

 
 

2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov: 
-  
 
 
 
 
3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce): 
-  
 
 
 
 
 
V ....................... dňa ..........................  
 
  
 primátor 
 



 

MESTSKÝ ÚRAD SVIDNÍK 
 

 

 

PRÍKAZ 

PRIMÁTORA MESTA NA POSKYTNUTIE VECNÉHO PLNENIA 

A 

OSOBNÚ POMOC  

 

V dôsledku vzniku mimoriadnej udalosti – povodne a vyhláseného III. stupňa povodňovej 

aktivity a v súlade s § 26 ods. 3 písm. b) – 5, 6  zákona NR SR č. 7/2010  Z. z. o ochrane pred 

povodňami  

 

vydávam príkaz 
 

na poskytnutie vecného plnenia pre zabezpečenie vykonávania záchranných prác 

a 

na osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami 

 

 

1. Fyzická osoba 

 

Meno a priezvisko:  

Adresa:  

 

2. Druh mechanizmov/dopravných prostriedkov: 

-  

 

3. Účel poskytnutia vecných prostriedkov (vykonávané práce): 

-  

 

4. Vykonávaná osobná pomoc: 

-  

 

 

 

 

 

 

V ........................... dňa ................................  

 

 

 

 ...................................... 

 primátor 
 



 

MESTSKÝ ÚRAD vo SVIDNÍKU 
 
 
 

PRÍKAZ 

NA MIMORIADNE ZASADNUTIE  POVODŇOVEJ KOMISIE  MESTA 

SVIDNÍK 

 
 
Na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti a predpokladaného nepriaznivého vývoja 
s ohľadom na ohrozenie obyvateľstva, 
 

prikazujem 
 

dňa .................. o ........................ hodine 
na Mestskom úrade vo Svidníku. v kancelárii primátora mesta 

 
zvolať mimoriadnej zasadnutie mestskej povodňovej komisie v zložení uvedenom na 
prezenčnej listine. 
 
Miesto riadenia zriadiť v priestoroch malej zasadačky mestského úradu. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 ............................ 
 primátor 
 



 

Mesto    Svidník 
 

 

Č. p.:  

Dňa:  

 

 

Vyhlásenie 
II./III. stupňa povodňovej aktivity 

 

 Mesto Svidník, adresa MsÚ, Sov. hrdinov 200/33 v súlade s výkonom samosprávy 

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona NR SR 

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákona o ochrane pred povodňami), 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 11 písm. a) a § 26 písm. b) 1 zákona o ochrane pred 

povodňami 

  

 

 

V y h l a s u j e 

II/III. stupeň povodňovej aktivity 

 

 
na území mesta Svidník od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11 

zákona o ochrane pred povodňami. 

 

Odôvodnenie: 
......................................................................................................................  
 

 

 Z uvedených dôvodov bol na území mesta Svidník. vyhlásený II./III. stupeň povodňovej 

aktivity. 

 

 

 

 

 

 

  .................................... 

 primátor 

 



 

Mesto  Svidník 
 

 

Č. p.:  

Dňa:  

 

 

Odvolanie 
II./III. stupňa povodňovej aktivity 

 

 Mesto Svidník, adresa  MsÚ , Sov. hrdinov 200/33 v súlade s výkonom samosprávy 

podľa § 4 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 

a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona NR SR 

č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami (ďalej len zákona o ochrane pred povodňami), 

v súlade s ustanovením § 11 ods. 11 písm. a) a § 26 písm. b) 1 zákona o ochrane pred 

povodňami 

  

 

 

O d v o l á v a 

II/III. stupeň povodňovej aktivity 

 

 
na území mesta Svidník od ............. hod. dňa .......................... podľa ustanovenia § 11 

zákona o ochrane pred povodňami. 

 

Odôvodnenie: 
......................................................................................................................  

 

 

 Z uvedených dôvodov bol na území obce ......................... odvolaný II./III. stupeň 

povodňovej aktivity. 

 

 

 

 

 

 

  .................................... 

 primátor 

 



 

MESTSKÝ ÚRAD vo SVIDNÍKU 
 

Č. p.: 

 

PRÍKAZ 
 

 PRIMÁTORA NA VYKONANIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC (ZP) 
V MIESTE MIMORIADNEJ UDALOSTI 

 

 

1. V súvislosti so vznikom MU (rozpísať druh, rozsah, následky, a predpokladaný vývoj) ……………. 

 

   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

    

   ………………………………………………………………………………………………………………….. 

     

    …………………………………………………………………………………………………………………. 

        

      určujem  tieto hlavné úlohy na realizáciu ZP (stanoviť podľa druhu MU, pozornosť venovať súčinnosti 

s profesionálnymi zložkami, silami a prostriedkami miest a obcí, CO): 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

b) …………………………………………………………………………………………………………… 

 

c) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

d)   ……………….…………………………………………………………………………………………. 

 

d) …………………………………………………………………………………………………………. 

 

f)    ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Na vykonanie ZP vyčleňujem tieto sily a prostriedky –  

 

 Územné jednotky CO organizované u právnických osôb:   
 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

b)  ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

c)   ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

               a určujem im plnenie týchto úloh (úlohy určiť podľa druhu a rozsahu MU): 
 

a) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

b)  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

c) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

d) ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

1. Termíny splnenia hlavných úloh vzhľadom na vývoj MU určujem následovne (špecifikovať podľa úlohy  

       uvedených v bode 1): 
 

a) ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………….  

 



 

OKRESNÝ  ÚRAD  SVIDNÍK 
ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA  

Ul. Sovietskych hrdinov 102,  089 01 Svidník 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                                 

 

                                                                                      *                                                          * 

                                                                                 Mestá a obce 

                                                                                 okresu                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                 SVIDNÍK        

                     *        * 

    

 

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                               Vybavuje/linka                            

Svidník                                                              
                                                      OÚ-SK-OKR/2013/01421                  Ing. Slivovič/054-7863194                        22.10.2013 

 

 

VEC: 

Zabezpečovanie informačného toku po vyhlásení mimoriadnej udalosti,  II. a III. 
stupňa povodňovej aktivity a vyhlásení mimoriadnej situácie súvisiacej 
s povodňami  
- u s m e r n e n i e 

 
 

Na základe listu generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky (ďalej len „generálna riaditeľka“) číslo IZCO-OIZS3-2013/000220-004  

a  záverov z porady organizovanej sekciou krízového riadenia MV SR s vedúcimi odborov 

civilnej ochrany a krízového riadenia obvodných úradov v sídle kraja, Vám zasielame 

usmernenie k zabezpečeniu informačného toku počas mimoriadnej udalosti, II. a III. stupňa 

povodňovej aktivity a vyhlásení mimoriadnej situácie súvisiacej s povodňami. 

 

Všeobecné informácie: 

 

V prípade vzniku akejkoľvek  mimoriadnej udalosti (povodeň, zosuv, snehová 

kalamita, víchrica atď.) obec /mesto/, nahlasuje jej vznik na koordinačné stredisko 

integrovaného záchranného systému Okresného úradu Prešov (ďalej len KS IZS), na linku 

tiesňového volania 112 a následne predkladá prvotné hlásenie o vzniku mimoriadnej udalosti 

okresnému úradu, odboru  krízového  riadenia  na e-mailovú adresu oco@sk.vs.sk  a  ten  

následne   KS IZS  na  e-mailovú   adresu   ksizs@po.vs.sk. (viď. príloha č. 2) 

 

           Akékoľvek zmeny vo vývoji vzniknutej mimoriadnej udalosti, majúce vplyv na jej 

riešenie, vrátane predkladania informácii doplnených o spresnenie  následkov mimoriadnej 

udalosti, predkladá obec /mesto/ Okresnému úradu odboru krízového riadenia  na e-mailovú 

adresu oco@sk.vs.sk a  ten  následne predkladá Okresnému úradu Prešov  (KS IZS)  formou  

doplňujúceho hlásenia  na e-mailovú adresu  ksizs@po.vs.sk. (viď. príloha č. 2) 

 

 

mailto:oco@sk.vs.sk
mailto:ksizs@po.vs.sk
mailto:oco@sk.vs.sk
mailto:ksizs@po.vs.sk


 

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie na území obce /mestá/ je potrebné 

postupovať   v   zmysle   § 7  Vyhlášky   MV  SR   č.  388/2006  Z.z.   o   podrobnostiach    na  

 

-2- 

 

zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 

ochrany v znení neskorších predpisov a predkladať: 

1. Textovú časť - pravidelnú  informáciu  o  stave  a  priebehu  záchranných  prác 

k 06,00 hod. a k 18,00 hod. (viď. príloha č. 1) 

2. Tabuľkovú časť - prehľad o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie. (viď. príloha 

č. 3)   
 

             Textovú a tabuľkovú časť zasielať  príslušnému  informačnému  miestu  t.j. OÚ  

odboru  KR na e-mailovú adresu oco@sk.vs.sk.  

 

V prípade vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity na území obce /mestá/ je potrebné 

postupovať pri predkladaní priebežných správ o povodňovej situácií k 06,00 hod. a k 18,00 

hod. v zmysle § 19 ods.1 písm. b) zákona 7/2010 a § 1 vyhlášky MŽP 252/2010. Priebežná 

správa má obsahovať: 

1. textovú časť (§ 1, ods.2 vyhlášky MŽP 252/2010) – pravidelnú  informáciu  o 

 stave  a  priebehu  záchranných  prác k 06,00 hod. a k 18,00 hod. (viď. príloha č. 1) 

2. tabuľkovú časť (príloha č.2 vyhlášky MŽP 252/2010) - prehľad o vyhlásení 

a odvolaní 2. a 3. stupňa povodňovej aktivity. (viď. príloha č. 3)   

 

          Textovú a tabuľkovú časť zasielať  príslušnému  informačnému  miestu  t.j. OÚ  odboru  

KR na e-mailovú adresu oco@sk.vs.sk.  

 

V prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s povodňovou situáciou 

postupovať pri predkladaní predbežných správ počas mimoriadnej situácie k 06,00 hod 

a k 18,00 hod. v zmysle § 19 ods.1 písm. e) zákona 7/2010 a § 1 vyhlášky MŽP 252/2010.  

Priebežná správa má obsahovať: 

1. textovú časť (§ 1, ods.2 vyhlášky MŽP 252/2010) - pravidelnú  informáciu  o 

 stave  a  priebehu  záchranných  prác k 06,00 hod. a k 18,00 hod. (viď. príloha č. 1) 

2. tabuľkovú časť (príloha č.2 vyhlášky MŽP 252/2010) - prehľad o vyhlásení 

a odvolaní mimoriadnej situácie a prehľad o vyhlásení a odvolaní evakuácie. (viď. 

príloha č. 3)   
 

                      Textovú, tabuľkovú časť  zasielať  príslušnému  informačnému  miestu  t.j. OÚ  

odboru  KR na e-mailovú adresu oco@sk.vs.sk.  

 

 

 

            S pozdravom 

 

                          

 

                                                             Ing. Ivan  K U R I L E C 

                                        vedúci odboru   
 
 
 
 
 

Telefón:                          Fax :                                E-mail:                                                  Mobil:                                   Domov: 

mailto:oco@sk.vs.sk
mailto:oco@sk.vs.sk
mailto:oco@sk.vs.sk


 

054/7863194                   054/7522927                   slivovic.jozef@sk.vs.sk                         0903/697505                          0915/602660 

 

HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIMORIADNA UDALOSŤ: Názov MU 

Status udalosti  

1. Hlásenie prijaté  

(Od koho, dátum a čas) 

 LTV 112 – občan/starosta obce.... 

2. Druh a rozsah mimoriadnej 

udalosti (Čo sa stalo?) 

 

3. Miesto vzniku mimoriadnej 

udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt -

lokalita, Obec, Obvod, Kraj/ 

 

4. Dátum a čas vzniku mimoriadnej 

udalosti (Kedy sa stalo?) 

 

5. Dátum a čas vyhlásenia/ 

odvolania  mimoriadnej situácie 

V prípade ak MS nebola vyhlásená, uviesť, že nebola vyhlásená 

6. Následky na živote, zdraví, 

majetku a životnom prostredí 

 

7. Čas začatia, priebeh a čas 

skončenia záchranných prác a 

okolnosti narušujúce ich 

priebeh. Vykonané opatrenia 

civilnej ochrany a krízového 

riadenia 

 

8. Nasadené sily a prostriedky na 

odstraňovanie následkov 

mimoriadnej udalosti 

 

9. Ďalší postup pri odstraňovaní 

následkov mimoriadnej udalosti 

 

10. Požiadavky na poskytnutie 

pomoci 

 

11. Údaje o meteorologickej a 

hydrologickej situácii 

 

12. Doplňujúce údaje 

(Kontaktné údaje 

odosielajúceho informačného 

miesta)  

 

Od:  :  Obec 
 
 
 
          Telefón:          
          Telefax 
         E - mail:  

 
 
         Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 
         /adresa/ 
 
 
          Telefón: 

 Telefax: 

          E - mail: 

 

Komu:  Okresný úrad, OKR 
                 

 

 
 
Dňa, čas:. 
Vypracoval:  

 
 
 

X Prvotné hlásenie     Doplňujúce hlásenie č. 



 

 

 
                                       PRAVIDELNÁ INFORMÁCIA - MS  

 

                                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo hlásenia :  

Vypracoval:  

Schválil:  

 
 
 
 

Vec  

Informácia o stave a priebehu záchranných prác so stavom k 06,00 hod. dňa 26.02.2013 

 

1. Dátum a čas vzniku mimoriadnej udalosti :  25.2.2012 o 10.00 hod 

2. Miesto vzniku mimoriadnej udalosti :  

Uvedie sa obec, prípadne lokalita, obvod, kraj 

3. Druh a rozsah mimoriadnej udalosti : Uvedie sa čo sa stalo 

4. Dátum a čas vyhlásenia mimoriadnej situácie: 

Uvedie sa dátum a čas vyhlásenia MS a kto ju vyhlásil – starosta, primátor, 

prednosta. 

5. Územie, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia: Uvedie sa územie 

6. Varovanie obyvateľstva: Ako a kedy bolo vykonané varovanie – siréna, miestny 

rozhlas, iné 

7. Následky na zdraví osôb, na majetku, na životnom prostredí a straty na životoch: 

Rozpísať  

8. Čas začatia, priebeh a čas skončenia záchranných prác a okolnosti narušujúce ich 

priebeh: Doplniť aj opatrenia CO, zasadanie krízového štábu,  

9. Nasadené sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnej situácie  

Zložky IZS a iné prostriedky obce, fyzických a právnických osôb, 

10. Vykonané opatrenia a ďalší postup pri odstraňovaní následkov mimoriadnej 

situácie : Čo sa vykonalo od posledného hlásenia a čo sa plánuje vykonať. 

11. Údaje o meteorologickej a hydrologickej situácii: Oblačno, sneh, bez dažďa. 

12. Doplňujúce údaje : 

Vo ,...................... dňa ................................ , .......... hod. 

                                                                                                  

                                                                                                                      Starosta obce                                          

             

              

Poznámka: Zmeny v texte oproti predchádzajúcemu hláseniu zvýraznite červenou farbou.  

 Komu:   Obvodný úrad Svidník, Odbor KR                                 
 

 

 

Povodeň 

 

Od:     Obec ........................ 
           
 
 

          Telefón:          

          Telefax:          

          E - mail:           
 
 
           

 



 

Prehľad o vyhlásení a odvolaní „MIMORIADNEJ SITUÁCIE“ na území, alebo časti územia Slovenskej republiky - VZOR 

P.č. 
Číslo 

správy 

 
Mimoriadna 

udalosť 

 
Obec 

 
Obvod 

Kraj 

Vyhlásená Odvolaná Varovanie obyvateľstva 

Pod kontrolou 

 
 

Problém 

   Dňa Hod. Vyhlásil Dňa Hod. 
Miestny 
rozhlas 

Sirény 
 

1.  853 Zosuv pôdy  Ilava Prešov 23.4.2012 11:06 Starosta   Áno Nie Áno 
Riešené 

v kompetencii obce 
v spolupráci s ObÚ. 

2.               

 

 

Prehľad o vyhlásení a odvolaní 2. a 3. stupňa POVODŇOVEJ AKTIVITY na území, alebo časti územia Slovenskej republiky – VZOR 

P.č. 
Čiastkové 
povodie 

Vodný tok, 
vodná 
stavba 

Povodňový úsek Kraj Obvod Obec 
Vyhlásený 2SPA Odvolaný 2SPA 

Vyhlásil 
Vyhlásený 3SPA Odvolaný 3SPA 

Dňa Hod. Dňa Hod. Dňa Hod. Dňa Hod. 

1  Ipeľ  Litava VII.  Nitra  Levice   Plášťovce 25.2.2013  8:00 26.2.2013  9:00   Starosta         

 

 

Prehľad o vyhlásení a odvolaní „EVAKUÁCIE“  

P. č. 
Číslo 

správy 

Dôvod 

evakuácie 

Druh 

evakuácie 

Vyhlásená kým Vyhlásená na území Do priestoru Odvolaná 

Obec  Obvod Obec  Obvod Kraj Dňa Hod. Obec  Obvod 

 

Počet osôb 

 

Dňa Hod. 

                

 

 



 

 

 

 


