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Príloha č. 7 k plánu ochrany obyvateľstva Petržalky č. 8147/2014 

 

Text pre varovanie obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti: 
 

VERZIA č. 1 
(Pre prípad,  ak je priestor a čas na podrobnejšie podanie informácie ) 

Varovanie sa vykoná ručným  (alebo elektronickým)  megafónom  nasledovne:: 

 

                                                           Vážení občania ! 

 

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

Petržalka k havárii kamiónu (alebo vykoľajeniu vlakovej cisternovej súpravy) spojenej      

s únikom NL amoniaku. Ide o toxický plyn s dráždivými účinkami na sliznice dýchacích 

ciest a očí. Pri vyšších koncentráciách je plyn horľavý a výbušný. Predpokladá sa, že 

oblak amoniaku zasiahne okolie havárie v smere vetra.  

 

Ide o tieto ulice a podniky :  U r č i ť …....................… 

 

Vyzývame občanov bývajúcich v blízkosti havárie  o dodržanie týchto zásad : 

 

1. Ak ste v budove, zostaňte vo vnútri. 

2. Ak ste mimo budovy: 

a) opustite priestor predpokladaného ohrozenia v smere kolmo na smer vetra, ktorý zistíte   

     zdvihnutím navlhčeného prsta nad hlavu. 

    - Na ochranu dýchacích ciest a očí použite vo vode namočenú tkaninu. 

     - Zakryte si odkryté časti tela. 

b) a v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách. 

3. V budove zatvorte a utesnite okná, dvere, vetráky. 

4. Sledujte hlásenie megafónu alebo rozhlasových vozidiel. 

5. Očakávajte a riaďte sa podľa ďalších informácií. 

6. V prípade vyhlásenia evakuácie mestskou časťou Bratislava-Petržalka, alebo v prípade, že  

     chcete rýchlo opustiť priestor ohrozenia a nachádzate sa v uzatvorených priestoroch,  

      vykonajte nasledovné opatrenia: 

a) uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny 

b) pripravte si a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov,  

     lieky a pod.) 

c) uzamknite byt 

d) počúvajte aktuálne hlásenia, (rozhlas, televíziu, megafóny) pokyny orgánov  

    vykonávajúcich evakuáciu 

e) priestor opúšťajte kolmo na smer vetra. 

 

    Žiadame všetkých obyvateľov Petržalky o dodržiavanie pokynov 

disciplínu a zachovanie     pokoja !!!! “ 
 

 



 

2 

 

VERZIA č. 2 

 

Varovanie 

pre obyvateľov a osoby nachádzajúce sa v budovách, bytoch, objektoch 
 

(Pre prípad,  ak treba konať bezodkladne nie je čas, ani priestor a hrozí 

 bezprostredné ohrozenie zdravia a života) 
 

Varovanie sa vykoná ručným  (alebo elektronickým)  megafónom  nasledovne:: 

 

 

Prosím pozor. prosím pozor !!! 

 
Na ...................ulici  došlo  dopravnej nehode s následným únikom čpavku, ktorý je pre život 

i zdravie človeka nebezpečný. Nevychádzajte von z budov, bytov či objektov a pozatvárajte si 

okná. Na odstránení následkov hasiči (môžeme konkretizovať záchranné jednotky) intenzívne 

pracujú. 

 

Žiadame o dodržiavanie pokynov, zachovanie disciplíny a pokoja !!!!  
 

 

 

 

Opakujem: 

Prosím pozor, prosím pozor ! 

 
Na ...................ulici  došlo  dopravnej nehode s následným únikom čpavku, ktorý je pre život 

i zdravie človeka nebezpečný. Nevychádzajte von z budov, bytov či objektov a pozatvárajte si 

okná. Na odstránení následkov hasiči intenzívne pracujú. 

 

Žiadame o dodržiavanie pokynov, zachovanie disciplíny a pokoja !!!!  
 
 

 

 

 
 

 


