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 čo sa stalo, kedy sa stalo, kde sa stalo, rozsah,  počet  zranených, mŕtvych, 

kto podáva informáciu,  údaje si zapísať!  

  sledovať rozhlas a televíziu, ostatné prístupné 

masovokomunkačné prostriedky 

     

 

 

 požiarny zbor   .............................   150        112      ( od 1.7.2003  ) 

 rýchlu zdravotnícku pomoc ........     155       112      ( od 1.7.2003  ) 

 policajný zbor  ............................    158        112      ( od 1.7.2003  )  

 mestská polícia ...........................    159         112      ( od 1.7.2003  ) 

 elektrikári ...................................    50612246 

 plynári ........................................    53411902 

 vodári .........................................    63310252 

 

 

 

 Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému              

54 41 01 00,   54 41 00 30   !!!   (112)    fax   54 41 07 96    !!!             

         ks_izs1@ba.vs.sk 

 dbor krízového riadenia OÚ BA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 podľa rozsahu mimoriadnej udalosti volať: 

PRI VZNIKU 

MIMORIADNEJ 

UDALOSTI 

 oveť spätne:   

mailto:ks_izs1@ba.vs.sk
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           Starosta 

 

 

Meno 

priezvisko 

Funkcia Adresa Tel.  byt Tel. úrad Služ. mobil 

Vladimír  

Bajan 

starosta Len pre potreby 

KŠ 

 Len pre 

potreby KŠ 

02/68288819 

02/68288820 

Len pre potrebu 

KŠ 

Miroslav 

Štefánik 

Prednosta 

vedúci KŠ 

  

--- 

02/68288823 

 

 

Anton 

Dzurdzík 

Referát kríz. riad. 

  Tajomník KŠ 

  02/68288830 

 

 

Jana 

Guľová 

Odd. soc. vecí 

2. Tajomníčka KŠ 

  02/68288774  

Zuzana 

Juhásová 

Odd. ŽP 

Členka KŠ 

  02/68288847  

Peter  

Kostka 

Ved. Odd. VS a I 

Člen KŠ 

  02/68288808  

Milka 

Podmajerská 

Ved. kanc. star. 

Členka KŠ 

 --- 02/68288820  

Veronika  

Redechová 

Ved. odd.škol. 

Členka KŠ 

  02/68288834  

Jozef  

Nemec 

Ref. Investičný 

Člen KŠ 

  02/68288771  

František 

Guth 

VPS m.p. 

Člen KŠ 

 --- 02/63821601 

02/63820158 

 

Ján  

Meleg 

Referát kríz. riad. 

Člen  KŠ 

 ---- 02/68288830  

Pavol 

Palkovič 

Riad. odboru PP 

OR PZ BA V 

Člen KŠ 

  09610/35400  

František 

Jakubík  ml. 

Veliteľ DVPZ 

Petržalka 

  02/62247960  

Peter  

Kandrík 

Ref. vnút. správy  

Člen KŠ - vodič 

 --- 02/68288806  

 

 

 

 

 

 

 

 podľa potreby  zvolať krízový štáb – (informovať starostu) 

sstarostustarostuiiiiiiiiiiiiiiiiiinfoiiinformovaťPetržalky         



 

 

4 

 

 

 

 

  

 

                                                                                  

Meno priezvisko 

 

Funkcia 

 

Adresa 

  

Telefón 

 úrad 

 

Služobný 

mobil 

Denisa ved. 

Paulenová 

Vedúca odd. 

org. veci 

Len pre potreby 

KŠ 

68288822 Len pre potrebu 

KŠ 

Daniela ved. 

Podolayová   

Odd. bytové  68288859  

Julián ved.  

Lukaček  

Odd. finančné 

 

 62248288  

Alena ved. 

Halčákova 

Odd. sociálne  68288855  

Zuzana ved. 

Kordošová 

Odd. úz. rozvoja a 

dopravy 

 68288837  

Kristína 

Majorová    

Matričný úrad  68288804  

Zdenka 

Budúcka 

Ref. ohl. pobytu  68288801  

      

 

 

Ústredňa -  informátor Kutlíkova 17  ........................ 68288500,       

Kancelária starostu  Petržalky.........  ...  6828 8819, 20, fax 63 823 908 

Stála služba - odbor kríz. riad. OÚ v Bratislave  54410100,  fax  54410796, 

(od 1.7.2003 jednotné t. č.  112   - koordinačné stredisko Integrovaného záchranného 

systému.)    

 

 

 

DVPZ Petržalka  Jakubík  ml.                                         02/ 62247960,  

Mestská polícia   Mgr. Ladislav Fatura.                           62525331 (stála služba) 

Mestská polícia –zástupca- R. Orlíček                               viď. stála služba  

Operačné stredisko OR PZ Bratislava V                            09610/ 35155 

Oddelenie cuzdzineckej polície Hrobákova 44                  09610/36855  

Letecký útvar MV SR ............................................ ...........09610/36255 

 

 

 

 

 

 

 

 podľa potreby aj ďalších vedúcich 

ooddeoddeleníoddelení               
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(sirény spustí varovacie a vyrozumievacie centrum (VVC) odboru krízového 

riadenia OÚ v Bratislave) 

 

 Varovanie obyvateľstva po  vzniknutej mimoriadnej udalosti alebo pred 

bezprostrednou možnosťou  jej vzniku sa vykonáva týmito signálmi:  

 

 2-minútovým  kolísavým  tónom poplachových sirén, pri  

bezprostred-nom  ohrození  účinkami  prírodných  síl alebo 

nebezpečných látok     

     

 6-minútovým   stálym tónom poplachových sirén, pri 

bezprostrednom ohrození ničivými účinkami vody  

 

 2-minútovým stálym tónom  poplachových sirén  bez opakovania- 

koniec ohrozenia    (Používa sa aj pri skúškach sirén!) 

 2 - minútovým    kolísavým    tónom sa počas  krízovej situácie vojna 

a vojnový stav  vyhlasuje  aj ohrozenie v prípade možného  vzdušného 

napadnutia územia štátu 

  

 Varovanie  obyvateľstva  a  vyrozumenie  osôb sa technicky zabezpečujú 

 sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania, 

 prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, 

 miestnymi informačnými prostriedkami obce, 

 systémami automatizovaného vyrozumenia. 

 

 

      Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo  

vysielaní rozhlasových a  televíznych staníc alebo v miestnych  informačných  

prostriedkoch  obce.  Slovná informácia obsahuje 

 a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, 

 b) údaje o zdroji ohrozenia, 

 c) údaje o druhu ohrozenia, 

 d) údaje o veľkosti ohrozeného územia, 

 Varovanie signálmi civilnej ochrany: 
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 e) základné pokyny pre činnosť obyvateľstva. 

 

 

 

 

 sústrediť všetky dostupné 

informácie o mimoriadnej udalosti, 

 ujasniť si čo treba robiť a stanoviť opatrenia,  

 vydať úlohy členom štábu, 

 začať organizovať poskytnutie okamžitej a nevyhnutnej pomoci postihnutým 

obyvateľom ( § 3 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.)  

 silami a prostriedkami, ktoré má Petržalka k dispozícii,  

 silami a prostriedkami právnických a fyzických osôb 

     najmä:  

 Ak je nutné, zabezpečiť poskytnutie rýchlej lekárskej pomoci. 

 Ak je nutné, zabezpečiť  vypnutie  vody,  plynu  a elektriny  v 

ohrozenom priestore k predchádzaniu vzniku druhotných následkov. 

 Ak je nutné, zabezpečiť napr. stráženie majetku (domu) políciou. 

 Ak je nutné zabezpečiť evakuáciu a núdzové ubytovanie 

a stravovanie.      (viď: samostatná dokumentácia) 

 Zapisovať prijaté a odoslané správy a informácie. 

 Ak je nutné, vyhlásiť mimoriadnu situáciu. 

 Ak je mimoriadna udalosť väčšieho rozsahu, ktorú Petržalka nie je 

schopná vlastnými silami a prostriedkami zvládnuť a zabezpečiť, 

organizovanie  záchranných  prác riadi Krízový štáb Okresného úradu 

v Bratislave.    
 

         mimoriadnu situáciu vyhlasuje:        Okresný úrad  

                                                                      obec  

                                                                     mestská časť          
         evakuáciu (podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.) 

organizuje a riadi vyhlasuje,:                      Okresný úrad  

                                                                        obec   

                                                                        mestská časť                                                                                                                                                                                                   
                                                       

 

 

           

 

 VVC spustilo sirény.  Čo robiť ďalej ? 
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 § 3 ods. 2  zák.  NR SR č 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane  obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov stanovuje, citujem:  

 

         Na  účely tohto  zákona sa mimoriadnou udalosťou   rozumie  živelná 

pohroma,  havária,  katastrofa, alebo teroristický útok, pričom   

 

 a) živelná  pohroma je mimoriadna  udalosť, pri  ktorej  dôjde  k nežiaducemu   

uvoľneniu  kumulovaných   energií  alebo  hmôt  v dôsledku nepriaznivého pôsobenia  

prírodných síl, pri ktorej  môžu  pôsobiť nebezpečné  látky alebo  pôsobia ničivé 

faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 

 b) havária  je  mimoriadna  udalosť,  ktorá  spôsobí  odchýlku od     ustáleného 

prevádzkového stavu, v  dôsledku čoho dôjde k úniku  nebezpečných látok alebo k  

pôsobeniu iných ničivých faktorov,   ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na 

majetok, 

 c) katastrofa je mimoriadna udalosť,   pri   ktorej   dôjde  k narastaniu ničivých  

faktorov  a  ich  následnej  kumulácii  v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

 

 

 

 

 Ďalej v prílohe: -  záznamník prijatých a odoslaných správ, 

              -   príkaz starostu na riešenie krízovej situácie, 

             -   vzory vyhlásenia (odvolania) evakuácie a mimoriadnej     

                 situácie, 

  

 

 

 Mimoriadna udalosť : 



 

     MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - PETRŽALKA 
        

       Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
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Vlastný vzor 

Príkaz 

 starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.  .... /2014 

             Dňa ........... o ....... hod. došlo v mestskej časti Bratislava-Petržalka  na ulici  

.......................k mimoriadnej udalosti -  

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

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

 

Na riešenie vzniknutej situácie a k odstráneniu následkov prikazujem: 

 

1. Cestou varovacieho a vyrozumievacieho centra odboru krízového riadenia 

Okresného úradu Bratislava zariadiť spustenie   zvukového  signálu  všeobecná  

výstraha  a varovať obyvateľstvo v lokalite ......................   

Oboznámiť obyvateľstvo ohrozeného  územia so vzniknutou situáciou a ďalším 

postupom 

                                        vykoná: 

2. Zabezpečiť  v spolupráci s PZ SR opustenie   ohrozeného   priestoru  

obyvateľstvom.    Organizovať vyvedenie v smere ................................. 

                                        vykoná: 

3. Zabezpečiť   vypnutie  elektriny,  plynu  a  vody  v  ohrozenom    priestore 

                                        vykoná: 

4. Poskytnúť   núdzové  ubytovanie  postihnutému  obyvateľstvu  v    priestoroch  

telocviční základných škôl.............................. 

                                        vykoná: 

5. Organizovať zabezpečenie  stravovania postihnutého obyvateľstva    v 

zariadeniach školských jedální ................................................ 

                                        vykoná: 

6. Priebežne informovať obyvateľstvo s vývojom situácie 

7. Informovať o riešení situácie Okresný úrad Brat islava a Hl . m. SR Bratislava  



 

     MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA - PETRŽALKA 
        

       Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 

 

9 

 

 

Prehľad vydaných a prijatých správ 

P. č. Dátum Čas O b s a h    s p r á v y Od koho 

telef. číslo 

Komu 

telef. číslo 
Prevzal 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       
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                         Číslo:         /2014 
 

                                                                             V l a s t n ý  

V Z O R  

                                                                   

          Podľa §   15 ods. 1 písm. j,  zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov  a čl. 52  písm. k, Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy 

 

 mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

v y h l a s u j e  

(odvoláva) 
 

na svojom území 

 

m i m o r i a d n u    s i t u á c i u . 

 

     Vyhlásenie mimoriadnej situácie je odôvodnené skutočnosťou, že dňa .... o .... 

hodine   ........................................ 

 

... popísať stručne  čo sa stalo. 

 

... situácia je spôsobilá ohroziť život, zdravie a majetok občanov. 

 

 

 

V Bratislave dňa ........2014                             

                                                                                                   

Vladimír Bajan 

starosta 
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                  Číslo:         /2014 

 

                                                                                                     V l a s t n ý 

V Z O R                                                                    

Podľa § 15 ods. 1 písm. g, zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov, §-u 2 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z. a čl. 52 písm. h, Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy na základe vzniku  (alebo nebezpečenstva vzniku) mimoriadnej udalosti 

(druh, charakter mimoriadnej udalosti) 

 

mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

v y h l a s u j e 

(odvoláva) 

 

na svojom území 

 

(krátkodobú - dlhodobú)  e v a k u á c i u  

 

     Obyvatelia a osoby, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom území okamžite opustia  

priestor ohraničený ulicami .................................. a presunú sa do priestoru 

........................... po trase ......... (v smere .............)   ktorá sa začne dňa ............... o 

.......... hodine. 

     Obyvatelia ohrozeného územia sa zhromaždia v evakuačnom stredisku na 

parkovisku ........., odkiaľ budú odvezení autobusmi do miesta určenia núdzového 

ubytovania. 
 

Poznámka:    

-- vyhlasujúci a riadiaci evakuáciu môže záväzné znenie doplniť 

týmito údajmi: 

 

a) časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území 

b) spôsob vykonania evakuácie 

c) pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny, 

d)  rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení, 

e) iné dôležité informácie pre ohrozené. obyvateľstvo napr: 

- druh a predpokladané následky mimoriadnej udalosti, 

                                                                                                                            

V Bratislave dňa      2014 

               Vladimír Bajan 

                                starosta          
 


