INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ VYPLÝVAJÚCE Z PLNENIA POVINNOSTÍ
OBCE TŔNIE
zo zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
 Vypracovanie „Plánu ochrany obyvateľstva“, oboznámenie o postupe
pri mimoriadnej udalosti:
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom citovaným
zákonom „chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na
prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie
Plán ochrany obyvateľstva je dokument, ktorý obsahuje úlohy,
opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad
mimoriadnej udalosti.
1) Zdroje ohrozenia:
Vzhľadom na charakter obce, vybudovanú infraštruktúru a jej polohu je predpoklad vzniku
mimoriadnych udalosti s ohrozením života, zdravia a majetku pri možnej živelnej pohrome:
povodni – záplave na miestnom potoku – (Trniansky potok), správcom toku sú „Lesy
Slovenskej republiky, odštepný závod Kriváň“ .
veternej smršti
snehovej kalamite
Nie je vylúčený ani:
teroristický útok (detský domov , kultúrny dom, kostol )
ohrozenie zdravia II. stupňa (verejný vodovod, potraviny - obchod)

2) Možný rozsah mimoriadnej udalosti, následky:
Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na
povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na
zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne
dedičstvo a na hospodársku činnosť. Práva a povinnosti ustanovuje „Zákon NR SR č. 7/2010 z 2.
decembra 2009 o ochrane pred povodňami“ (ďalej len „zákon“) Podrobnosti o obsahu povodňových
plánov ustanovuje „Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010“ (ďalej len
„vyhláška“). Podľa predpokladaného povodňového rizika má obec spracovaný:
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 Povodňový plán záchranných prác.

V súlade s § 15 odsek 1 písmeno a) zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných
látok v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) obce má spracovaný :
 Plán ochrany obyvateľstva obce ako protiradiačné, protichemické
opatrenia.

a protibiologické

V ňom sú ustanovené podrobnosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojenej s ich použitím hlavne v priestoroch, ktoré sú
vytypované ako možný cieľ teroristického útoku. Z hľadiska možných mimoriadnych udalostí sú to
zariadenia na hromadné zásobovanie obyvateľstva a priestory s vysokou koncentráciou ľudí. Patrí sem
hlavne pre :
 teroristický útok
detský domov, kultúrny dom, kostol , tradičné kultúrne - športové podujatia konané v obci


ohrozenie zdravia II. .stupňa
verejný vodovod, potraviny - obchod
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.

3) Nebezpečné vlastnosti látok a prípravkov ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu
udalosť
Na území obce sa nenachádzajú nebezpečné látky ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu
udalosť.

4) Spôsob varovania obyvateľstva a záchranné práce
Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie osôb a organizácia informačného toku na území obce
Tŕnie sa organizuje a vykonáva ihneď po vzniku mimoriadnej udalosti prostredníctvom varovacej a
vyrozumievacej siete civilnej ochrany, miestnych informačných prostriedkov obce a prostredníctvom
verejných elektronických komunikačných sietí.
 Varovanie obyvateľstva vykonávať varovnými signálmi:
“VŠEOBECNÉ OHROZENIE” - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri
vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti vyhlasovať signálom
“KONIEC OHROZENIA” - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovné signály sa následne doplnia hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.
Pre zber, spracovanie, vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potrebu CO obec vytvára
v závislosti od vzniknutej mimoriadnej udalosti „Informačné miesto informačnej služby CO“
v priestoroch obecného úradu.
 Opatrenia na zabezpečenie záchranných prác budú zamerané na individuálnu ochranu osôb
vykonávajúcich záchranné práce, zabezpečenie režimu práce s dôrazom na odpočinok a striedanie
osôb, komplexné materiálne a technické zabezpečenie činnosti, čomu predchádza
príprava krízového štábu, jednotiek civilnej ochrany a príprava obyvateľstva.
miesto riadenia záchranných prác je kancelária starostu obce, v prípade potreby bude
určené záložné miesto riadenia v priestore neohrozenom mimoriadnou udalosťou.

5) Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
 Počas povodňovej aktivity:
Obec počas povodňovej situácie vyhlasuje a odvoláva II a III. stupeň povodňovej aktivity pre
územie obce a ďalej: zabezpečuje:
evakuáciu a núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie, krátkodobo, s predpokladaným
návratom do 72 hodín:
- rodinné domy č. 1, 2, 77, 78
- miesto núdzového ubytovania kultúrny dom - Tŕnie
vzhľadom na materiálne možnosti obec obecný hasičský zbor nevytvára. Úlohy a potrebné
opatrenia bude zabezpečovať a záchranné práce vykonávať dobrovoľný hasičský zbor,
jednotky CO obce,
zabezpečenie pomoci s využitím integrovaného záchranného systému sa uskutoční
prostredníctvom linky tiesňového volania 112
.
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 Pri teroristickom útoku alebo ohrození zdravia II. stupňa sa zabezpečuje
a vykonáva:
v závislosti od druhu ohrozenia (chemického alebo biologického) monitorovanie ktoré
vykonávajú záchranné zložky, Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo Zvolene
(RUVZ), Veterinárna a potravinová správa vo Zvolene (VaPS), odbor civilnej ochrany a
krízového riadenia ObÚ Zvolen.
Individuálna ochrana osôb sa zabezpečuje:
- improvizovanými prostriedkami a špeciálnymi prostriedkami individuálnej ochrany.
Improvizované prostriedky a špeciálne prostriedky individuálnej ochrany osôb sa používajú
bez vyzvania ihneď po varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s
únikom chemickej látky.
V súčasnej dobe sa neuvažuje s výdajom prostriedkov individuálnej ochrany v prípade
havárie s únikom chemických látok, nakoľko súčasné prostriedky individuálnej ochrany v
skladoch CO boli konštruované a určené pre prípad ohrozenia zbraňami hromadného ničenia
v prípade vojnových ohrození, kedy je dostatok času na prípravu a výdaj týchto prostriedkov
obyvateľom. Taktiež nezabezpečujú dostatočnú ochranu proti väčšine chemických látok
S toxickými účinkami.
Každý občan, ktorý sa cíti ohrozený, si špeciálne prostriedky individuálnej ochrany
môže zaobstarať v špecializovaných predajniach. Ide predovšetkým o ochranné masky
a ochranné filtre. Ochranné filtre je potrebné zvoliť podľa druhu chemickej látky. Na trhu sú
k dispozícii tiež univerzálne ochranné filtre.
Ak nie sú špeciálne prostriedky individuálnej ochrany k dispozícii, je nevyhnutné použiť
prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest, resp. povrchu tela. Obyvateľstvo je
trvalo informované o použití improvizovanej ochrany.


Improvizované prostriedky:

Sa zhotovujú na ochranu dýchacích ciest, očí a nekrytých častí tela z bežne
dostupných materiálov, ktoré sú určené len na nevyhnutný čas pri evakuácii alebo na krátkodobý
nevyhnutný pohyb vonku.
- základnými pomôckami k tomu sú vrecko z plastickej hmoty, tkaniny zo sacieho a
priedušného materiálu, pitná voda, zažívacia sóda, kyselina citrónová alebo stolný ocot.
- pokiaľ ide o prostriedky ochrany povrchu tela, je vhodné použiť pre ochranu hlavy čiapku,
klobúk, šál, kuklu tak, aby vlasy boli zakryté a pokrývka chránila tiež čelo, uši a krk. K ochrane
celého tela sú vhodné pláštenky a odevy do dažďa a gumové čižmy alebo iná vhodná obuv,
ďalej tiež rukavice (gumové, kožené).
Postup improvizovanej ochrany dýchacích ciest je nasledujúci:
Tkanina (najlepšie froté) sa namočí do roztoku pripraveného z pitnej vody a zažívacej
sódy pre prípad chemickej látky kyslej povahy, pre prípad úniku amoniaku sa použije
kyselina citrónová, resp. kuchynský ocot (na 1 liter vody dve polievkové lyžice zažívacej
sódy, resp. octu alebo jednu polievkovou lyžicu kyseliny citrónovej). V núdzovom prípade
je možné použiť len pitnú vodu, pretože veľká časť chemických látok je aspoň čiastočne
rozpustná vo vode.
Pri návrate z kontaminovaného prostredia je potrebné odložiť všetok vrchný odev do
igelitového vreca a dôkladne zaviazať. Pokiaľ je to možné, je potrebné sa dôkladne
osprchovať, otrieť do sucha a obliecť sa do čistého odevu.
Evakuácia obyvateľov , obec ju plánuje realizovať v oblasti ohrozenia v závislosti od druhu
nebezpečných látok a ich účinkov na ľudský organizmus. Časové obmedzenie pobytu osôb na
ohrozenom území sa určí pri vyhlásení evakuácie.
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Po prehodnotení možných následkov vychádzajúc z vyhodnotenia použitia nebezpečných
látok pri teroristickom útoku sa predpokladá „ krátkodobá evakuácia“ s možným návratom
do 72 hodín.
Regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na území obce v spolupráci so štátnou
políciou, obvodným úradom pre oblasť ohrozenia, zameria sa hlavne na:
- odklonenie dopravy, zabezpečenie plynulosti príchodu záchranárskych zložiek
a odborných jednotiek CO k záchranným prácam,
- zabezpečenie plynulosti odchodu osôb z oblasti ohrozenia, zabránenie vstupu nepovolaným
osobám do priestoru ohrozenia,
- zabránenie predčasnému návratu osôb a zabránenie pôsobenia nebezpečných látok mimo
oblasť ohrozenia.
Prvá predlekárská pomoc a neodkladná zdravotná starostlivosť silami a prostriedkami
zdravotníkov obce a Územného spolku červeného kríža vo Zvolene s dôrazom na
bezprostrednú pomoc postihnutým s cieľom minimalizácie následkov u postihnutého
obyvateľstva. Realizuje sa pred poskytnutím neodkladnej zdravotnej starostlivosti spravidla po
odsune postihnutých z kontaminovaného priestoru. Jej súčasťou je privolanie zdravotníckej
odbornej pomoci.
Pri zabezpečení neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa využijú všetky možnosti
Územného zdravotného strediska v závislosti od rozsahu a druhu vzniknutej mimoriadnej
udalosti.
Zákaz a regulácia spotreby kontaminovaných potravín, vody a krmív
rozhodnutiami RÚVZ a VaPS vo Zvolene.

v súlade s

6) Získanie ďalších informácii súvisiacich s „Plánom ochrany“
Obec Tŕnie č. t. – 5391057, 5391058 - fax
mobil – 0905 223278
V Tŕni dňa 12. decembra 2012

Július Murín
starosta obce
Pripomienky k zapracovaniu do „Plánu ochrany“ možno podať do 30 dní od zverejnenia tejto
informácie.
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Grafická časť
a) Predpokladaný rozsah zaplavenia územia

Predpokladaný rozsah zaplavenia územia
b) Domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné
z nich vykonať evakuáciu

Domy, objekty
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c) Evakuačné trasy a objekty určené na núdzové ubytovanie

Označenie evakuačných trás
Kultúrny dom Tŕnie – objekt núdzového ubytovania
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d) Priestory na umiestnenie materiálu

Priestory na umiestnenie materiálu v areáli detského domova „Ratolesť“
a verejné priestranstvo pod parkom
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e) Priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce

Priestor sústredenia mechanizmov – prístupová cesta pred kultúrnym domom a verejné
priestranstvo pod parkom
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