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Plán evakuácie 
 
A. Zámer zabezpečenia evakuácie  

 
1.  Cieľ evakuácie a spôsob jej riadenia a zabezpečenia 

 
Cieľ evakuácie 

 
Evakuácia patrí medzi základné druhy kolektívnej ochrany obyvateľstva a vykonáva sa z 

dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území. 
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v § 3 ods. 10 uvádza, že 

evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. 
Vyhláška MV SR č. 328/2012  Z. z. o ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii, ako 
všeobecne záväzný právny predpis jednoznačne stanovuje úlohy a opatrenia všetkým orgánom, 
organizáciám, právnickým osobám a fyzickým osobám v oblasti ochrany obyvateľstva evakuáciou. 
 
Spôsob riadenia a zabezpečenia evakuácie 

 
V objekte Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica (ďalej len „DFNsP 

BB“) riadi evakuáciu riaditeľ  prostredníctvom štábu CO, ktorý slúži riaditeľovi ako poradný 
orgán.  

 
Priebeh evakuácie bude riadený zo sekretariátu riaditeľa DFNsP BB. §3 ods. 2 vyhlášky 

523/2006 Z.z. upresňuje miesto riadenia ako priestor upravený na riadenie záchranných prác 
dovtedy, kým to dovolí vývoj situácie. Ods. 3 vyhlášky hovorí o záložnom mieste riadenia  čo,  je 
priestor neohrozený mimoriadnou udalosťou, upravený na riadenie záchranných prác. V našom 
prípade prichádzajú do úvahy priestory na -2. podlaží, ktoré budú spĺňať požiadavky  
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne (ďalej len „JUBS“).  

 
Podľa vyhlášky 328/2012 Z.z. § 4 sú evakuačné opatrenia nasledovné:  
1.)  Pri dlhodobej evakuácii  

1. Určenie  vyrozumenia a pohotovosti evakuačnej komisie a evakuačného zariadenia 
2. Určenie vyhlásenia evakuácie 
3. Určenie počtu evakuantov 
4. Určenie síl a prostriedkov na zabezpečenie evakuácie 
5. Určenie materiálneho a technického  zabezpečenia evakuácie 
6. Určenie spôsobu prepravy evakuantov 
7. Určenie evakuačných trás 
8. Príprava obyvateľstva, evakuačnej komisie a jednotiek civilnej ochrany na činnosť 

evakuačného zariadenia. 
2.)  Pri krátkodobej evakuácii sa rozsah evakuačných opatrení určuje podľa rozsahu a následkov 
mimoriadnej udalosti. 
3.)  Okrem evakuačných opatrení možno zabezpečiť ochranu evakuantov ukrytím a použitím 
prostriedkov individuálnej ochrany.   
DFNsP BB  nie je zahrnutá do spracovaných evakuačných plánov orgánov štátnej správy 
a samosprávy a preto sa nepočíta s jej dlhodobou evakuáciou.  
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Postup činnosti v prípade ohrozenia DFNsP  

1. Pri nahlásení vzniku mimoriadnej udalosti v „DFNsP BB“ prijímateľ správy zapíše jej 

obsah, čas prijatia správy a kým bola správa nahlásená. Následne informáciu overí 

spätným telefonátom. 

2. Ak sa informácia o vzniku mimoriadnej udalosti potvrdí, príjemca správy okamžite 

kontaktuje IZS alebo PZ - podľa druhu ohrozenia na telefónne číslo 112. Tam popíše 

o aké ohrozenie sa jedná.  

3. Príjemca správy okamžite informuje riaditeľa nemocnice, v prípade jeho neprítomnosti 

jeho zástupcov.  

4. Cestou odborného referenta krízového riadenia sa vyrozumieva štáb civilnej ochrany 

a krízový štáb „DFNsP BB“.  

5. Riaditeľ „DFNsP BB“ prípadne jeho zástupca podľa vzniknutej mimoriadnej udalosti 

podáva informácie na MZ SR.  

6. Riaditeľ  vydá pokyn na varovanie a vyrozumenie svojich zamestnancov, ktorým 

zároveň vydá pokyny na zabezpečenie nevyhnutných činností, spojených so 

zahájením prípravy na evakuáciu. Evakuovať sa budú zamestnanci, osoby zverené do 

starostlivosti, zdravotnícka technika a cenné dokumenty.  

7. V prípade nutnosti evakuovať celý objekt riaditeľ nemocnice prípadne jeho zástupca 

vydá príkaz na povolanie ďalších zamestnancov na pracovisko.   

 

Administratívny postup činnosti pri samotnej  evakuácii DFNsP BB 
 

Pred začatím akéhokoľvek úkonu v počiatočnej fáze evakuácie či už čiastočnej, alebo 
celkovej, riaditeľ DFNsP BB cestou kompetentných funkcionárov zabezpečí: 

1. Zvolanie štábu CO 
2. Oboznámenie prednostov a zástupcov prednostov lôžkových oddelení so situáciou 

a potrebou prípravy evakuácie 
3. Určenie menovitej zodpovednosti lekárov za evakuovaných pacientov z evakuovaného 

priestoru.  
4. Vydanie pokynov štábu CO  (určenie dátumu, času a miesta dočasného pobytu) 
5. Obmedzenie alebo zrušenie činnosti ambulantnej časti nemocnice počas doby evakuácie 
6. Zahájenie procesu evakuácie 
7. Starostlivosť o evakuovaný materiál, dôležitý počítačový materiál – CD a iné  prenosné 

terapeutické prístroje, lekársku a zdravotnú dokumentáciu 
8. Informácie o mimoriadnej udalosti pre samostatný odbor krízového riadenia zdravotníctva 

banskobystrického kraja a ObÚ Banská Bystrica. V prípade potreby špecifikuje potrebu síl, 
materiálu, dopravných prostriedkov a podobne.  

 

Pravdepodobný postup evakuácie oddelení 
 
V prípade ohrozenia zdravia a života zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti a nutnosti 
evakuácie je potrebné zamerať sa na: 
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1. Prednostovia, zástupcovia prednostov, vedúce a službukonajúce sestry jednotlivých 
oddelení informujú pacientov o evakuácii spôsobom primeraným ich zdravotnému 
a duševnému stavu aby nevznikla panika.  

2. Ambulantní pacienti sú vyzvaní na opustenie polikliniky a odborných vyšetrovacích 
pracovísk a sú vyzvaní na odchod domov. 

3. Chodiaci pacienti – môžu odísť po svojich alebo aj pomáhať pri evakuácii. Odchod nesmie 
byť chaotický. Na jednotlivých lôžkových oddeleniach je nutné určiť osobu, ktorá bude 
zodpovedná za sprievod chodiacich pacientov. 

4. Chodiaci pacienti s pomocou inej osoby – musia mať sprievod zdravotníckeho pracovníka. 
Ten nesie so sebou aj stoličku. Odchádzajú na evakuačné zberné miesto (nádvorie FNsP 
FDR pri fontáne), tam sa pacient posadí a čaká. Zdravotník nemusí byť pri ňom 

5. Nechodiaci pacienti – majú zachovaný selfservis. Sú uložení na posteliach s možnou 
mobilitou (majú kolieska). Pacientov na veľkej posteli vysunie na chodbu personál, ktorý má 
na starosti evakuáciu z jednotlivých izieb, a ošetrujúci personál ďalej tohto pacienta odsúva 
do evakuačného výťahu. Obsluha výťahu posteľ odváža na evakuačné zberné miesto. 
S pacientmi na malej posteli sa narába podobne, ale musia mať zatiahnutú bočnicu na 
postieľke. Pacienti musia byť evakuovaní zdravotníckym personálom, alebo pomocným 
zdravotníckym pracovníkom (sanitárom). Odvoz výťahom na -1. podlažie a presun na 
miesto odvozu  evakuantov,  alebo na -2 podlažie do úkrytu DFNsP. Zdravotnícky 
pracovník musí ostať pri pacientovi a stará sa o troch až piatich pacientov.  

 
Pacienti musia byť bez infúznej a každej servisnej liečby. Ak táto beží, tak sa musí ukončiť, 

alebo prerušiť.  
 
Osobitnú kategóriu tvoria nechodiaci pacienti na OAIM. 
 Nenapojení na monitory: izbová služba spolu so sestrou vysúva posteľ na chodbu a chodbová 

služba posteľ odsúva tak, ako iné postele smerom k evakuačným výťahom. Pacient musí, 
alebo môže mať napojenú liečbu infúziami. Počas celého transportu aj pri dočasnom státí na 
evakuačnom zbernom mieste musí byť pri posteli – pacientovi zdravotná sestra.  

  Odsun  pacientov  napojených na monitory, ktorí sú odkázaní na plynový, elektrický alebo 
vodný zdroj, či už k terapeutickému, alebo hnaciemu účelu, musí byť priorizovaný! Odvoz musí 
byť vykonaný jednorázovo až na trvalé miesto, alebo s čo najmenšou časovou stratou takto:  

  viaceré aparatúry sú napojené na vlastný zdroj bez potreby neodkladného 
napojenia na zdroj el. energie. Čas prevozu postačí a môže trvať aj niekoľko 
hodín bez napojenia. Ak je potreba napojenia na medicinálny kyslík, musí dôjsť 
k napojeniu na prevoznú kyslíkovú bombu určenú k mobilite zariadenia aj 
s pacientom.  

  pacienti napojení na trvalý el. zdroj, alebo na potrebu aplikácie kyslíka, alebo 
respirátory – respiračné aparatúry, ak majú ostať v režime terapie, ostáva len 
možnosť prejsť na ručný respiračný aparát s kyslíkovým zdrojom, (prenosnou 
bombou) počas celého prevozu až do miesta možnosti pokračovania v liečbe. 
V takomto prípade k prevozu sú nutné najmenej dve osoby – jedna manipuluje 
s posteľou a druhá obsluhuje zariadenie k permanencii liečby.  

 
Evakuačné zberné miesto 
  

V prípade epicentra zloby v centre nemocnice budú k prvotnému zhromaždeniu slúžiť 
chodby na nultom podlaží  pred ambulanciami a  mínus prvom podlaží pred oddelením FRO. 
 Na nultom podlaží (prízemí)  sa zhromažďujú osoby, ktoré sú mobilné a pripravené opustiť 
nemocnicu bez cudzej pomoci. 
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Na mínus prvom podlaží zhromažďujeme osoby nemobilné, odkázané na pomoc a tých, 
ktorých treba ďalej transportovať. Tu sa rozdelia na tých, ktorých presunieme do úkrytu (JUBS) na 
mínus druhom podlaží, a tých ktorých budeme transportovať do iných zdravotníckych zariadení.  
 
 
Únikové cesty 
 

Budova DFNsP BB má únikové východy situované na všetky štyri svetové strany. Únikové 
cesty sú zaznačené v situačnom pláne nemocnice, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou evakuačného 
plánu.  

Ako hlavný únikový východ slúži východ na prízemí. Tento východ vedie na sever k fontáne 
na nádvorí FNsP FDR a ďalej na autobusovú zastávku. Na severnú stranu je orientovaný aj druhý 
únikový východ na mínus prvom podlaží, avšak ním sa evakuanti dostanú do vnútornej časti areálu 
FNsP FDR, kde je podľa zmluvy so SAD Zvolen dohodnutý odvoz evakuantov  cez hlavnú 
vrátnicu.  

Ďalší v poradí tretí únikový východ sa nachádza na mínus prvom podlaží oproti hlavnému 
schodisku (kľúče od dverí sú zavesené na stene pod ventiláciou). Po vyjdení z budovy  sa 
ocitneme na východnej strane  pod zastrešenou časťou, kde je možné zhromaždiť  evakuantov 
v prípade zamorenia vnútorného priestoru.  Tento únikový východ vedie do parku za nemocnicou. 
Z tohto miesta sa dá dostať buď to na sever k hlavnej ceste nad FNsP FDR., alebo na juhovýchod 
na cestu vedúcu od Podlavíc.  

Štvrtý únikový východ je umiestnený taktiež na mínus prvom podlaží. Je orientovaný na 
západ. Prejdeme popri oddelení FRO ďalej na koniec chodby  kde sú umiestnené sklenené dvere. 
Týmto východom sa dostaneme na zastrešenú pavlač. Z toho miesta sa dostaneme na parkovisko 
za onkologickým pracoviskom FNsP FDR.  

Piaty únikový východ nájdeme ak pôjdeme vnútorným schodiskom  na mínus prvé podlažie. 
Oproti schodom sa nachádzajú požiarne dvere č. 40, ktoré sú označené ako únikový východ.  Po 
otvorení požiarnych dverí uvidíme dvere vedúce von z budovy. Kľúč od únikových dverí je 
umiestnený na stene pri hlásiči požiaru.  
 

 

2.  Spôsob vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 

 
V DFNsP BB  sa ako spôsob vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti bude používať telefonická spojka prostredníctvom zástupcov prednostov alebo 
vedúcich sestier,  na ekonomickom  úseku prostredníctvom priamych nadriadených. Títo preveria 
od koho dostali informáciu o vyhlásení evakuácie a následne o tom informujú svojich 
podriadených. Informácie sa budú podávať ďalej smerom na dol. Podľa potreby povolajú potrebný 
personál na zabezpečenie evakuácie.  Ďalej sa bude postupovať podľa pokynov na zabezpečenie 
evakuácie v spolupráci so štábom civilnej ochrany.  
 
 

3.  Personálne, materiálne a technické zabezpečenie evakuácie 

 
V objekte DFNsP BB riadi evakuáciu riaditeľ prostredníctvom štábu CO. 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2.01  
SM 013   Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti  

  pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti 
 
 

5 
 

Zloženie štábu CO DFNsP BB: 
 
 

Meno a 

priezvisko 
Funkcia 

V pracovnej dobe V mimopracovnej dobe 

Funkcia na 

pracovisku 
Telefón Bydlisko Telefón 

Ing. Hoghová 

Marianna Vedúci 

Generálny riaditeľ 

nemocnice 048/4726501 Kordíky 141 0918 694 378 

MUDr. Hanula 

Miloslav, PhD. Zástupca 

Medicínsky 

riaditeľ 048/4726577 

Bagarova 1, 

Banská Bystrica 0905 462 097 

Mgr. Pohorelá 

Ľuba Člen 

Námestník pre 

ošetrovateľstvo 048/4726589 Lúčna 29, Nemce 

0915 838 420  

0903 039 699 

MUDr. Koreň 

Roman, PhD. Člen Prednosta KDCH 048/4726518 

Jazmínová 25, 

Banská Bystrica 0917 992 491 

MUDr. Bician 

Pavel Člen 

Zástupca 

prednostu KPOH 048/4726561 

T. Vansovej 16, 

Banská Bystrica 0907 808 363 

MUDr. Okáľová 

Katarína, PhD. Člen 

Zástupca 

prednostu II. DK 048/4726538 

Nové Kalište 31, 

Banská Bystrica 0905 838 437 

MUDr. Novotný 

Ján Člen 

Zástupca 

prednostu KDCH 048/4726518 

Internátna 51, 

Banská Bystrica 

048/4138216 

0915 838 414  

MUDr. Čutora 

Jaroslav Člen Lekár špecialista 048/4726556 J. Bottu 13, Zvolen 0908 384 546 

Mgr. Šuchová 

Viera Člen 

Vedúca sestra 

KPAIM 048/4726586 

Moskovská 46, 

Banská Bystrica 0915 838 419 

PhDr. Balátová 

Silvia Člen 

Vedúca sestra 

KPOH 048/4726592 

THK 17, Banská 

Bystrica 0915 838 421 

Mgr. 

Oravkinová 

Ľudmila Člen 

Vedúca sestra 

KDCH 048/4726531 

Tatranská 96, 

Banská Bystrica 0915 838 418 

Zuzana 

Chlebovcová Člen Oddelenie nákupu 

048/4726546, 

3331 Hrochoť 346 

0904 517 911, 

048/4190306 

Ing. Vladimír 

Kukučka Člen 

Vedúci správy 

a údržby budov 

048/4726576, 

3376 

Hviezdoslavova 

284/44, Žiar n/ 

Hronom 

0915 571 237, 

0908941444 
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Materiálne zabezpečenie evakuácie 
 
Štáb CO organizuje  a zabezpečuje:  núdzové zásobovanie evakuovaných zamestnancov 

a pacientov v miestach ich dočasného ubytovania nevyhnutne potrebnými potravinami, pitnou 
vodou, ošatením a liekmi.  
 
 
Technické  zabezpečenie evakuácie 

 
Dopravné zabezpečenie evakuácie: §11 ods. 1) až 8) vyhlášky 328/2012  Z.z. 

1.) Dopravné zabezpečenie evakuácie zahŕňa plánovanie, prípravu a prepravu 
evakuantov, zvierat a vecí mimo ohrozeného územia 

2.) Evakuácia sa vykonáva cestnou dopravou a železničnou dopravou.  
3.) Na vykonanie evakuácie možno dočasne obmedziť alebo prerušiť ostatnú prepravu 

okrem prepravy počas krízovej situácie 
4.) Pristavenie cestných dopravných prostriedkov sa organizuje podľa harmonogramu 

evakuačnej prepravy a v závislosti od počtu evakuantov, batožiny,  množstva 
prepravovaných vecí, predpokladaného  počtu dopravných prostriedkov a dĺžky 
evakuačných trás.  

5.) Batožina okrem príručnej batožiny musí byť pri preprave označená štítkom s menom 
a priezviskom, adresou pobytu, prípadne telefonickým kontaktom a ak je to možné 
uzamknutá. 

6.) Ak dopravca nemôže z objektívneho dôvodu vykonať prepravu, oznámi  bezodkladne 
túto skutočnosť objednávateľovi prepravy 

7.) Dokumentácia dopravného zabezpečenia evakuácie je uvedená v prílohe č. 7 
vyhlášky 328/2012  Z.z. 

 
V prípade nutnosti opustiť budovu DFNsP BB vrátane areálu FNsP FDR a evakuovať 

hospitalizovaných pacientov zdravotnícky personál a zamestnancov do iných objektov v rámci 
mesta Banská Bystrica je ich evakuačná preprava zabezpečená Zmluvou o budúcej zmluve 
o preprave  uzatvorená medzi DFNsP BB a SAD Zvolen, a.s., zo dňa 07.01.2011.  Touto zmluvou 
sa SAD Zvolen zaviazala v prípade potreby do 2 hodín pristaviť potrebný počet autobusov pre 150 
osôb pred areál FNsP FDR a prepraviť ich do určeného zariadenia.  

 

Ubytovacie zabezpečenie evakuácie 
 
Na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy zo dňa24. 01. 2008 medzi MUDr. Jurajom 

Sninským – VIVATEX ŠPORT a MUDr. Ladislavom Lahom – DFNsP BB budú evakuovaní pacienti 
s potrebným zdravotníckym vybavením a personálom umiestnení v priestoroch hotela DIXON, 
ktorý sa nachádza vedľa plážového kúpaliska na Švermovej ulici 4493/32 v Banskej Bystrici. 
Taktiež je uzatvorená zmluva o vzájomnej spolupráci v prípade mimoriadnej situácie zo dňa 27. 
04. 2013 medzi FNsP FDR, a DFNsP BB, v ktorej sa hovorí o povinnosti zmluvných strán 
vzájomne vytvoriť, udržiavať a poskytnúť v čase mimoriadnej situácie pre pacientov, 
sprevádzajúce osoby a personál zmluvných strán miesto ubytovania na dočasný krátkodobý pobyt 
evakuovaných osôb, s možnosťou využitia všetkých služieb, ktoré miesto ubytovania poskytuje 
(voda, elektrina, odpadové šachty a pod.). 
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4.  Počet evakuantov, zvierat a vecí 

 
Počet  evakuantov bude stanovený pri potrebe evakuácie. Bude záležať od aktuálnej 

obsadenosti nemocnice, ako aj od druhu a počtu  pacientov.  
 
Evakuačná batožina 
 
Príloha č. 2 k vyhláške 328/2012 Z. z. stanovuje hmotnosť a obsah batožiny takto: 
Odporúčaná hmotnosť:  

 Dospelá osoba – 25kg 

 Dieťa  - 15 kg 

 Príručná batožina – 5 kg okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu 
Odporúčaný obsah batožiny:  

1. Osobné doklady, peniaze a iné cennosti 
2. Lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky 
3. Základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni 
4. Predmety osobnej hygieny 
5. Vrecková lampa 
6. Prikrývka alebo spací vak 
7. Náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť 
8. Ďalšie nevyhnutné osobné veci 

 
 
5.  Záznamy správ a hlásení obci 

 
Údaje o stave a priebehu evakuácie, ich spracovanie a vyhodnocovanie na území objektu 

sa zabezpečujú prostredníctvom štábu CO. 
Správy o stave a priebehu evakuácie k 6:00 hod a k 18:00 hod predkladajú denne do 6:30 

hod a do 18:30 hod obvodnému  úradu.  
 
 

6.  Pomocná dokumentácia 

 
Pomocná dokumentácia obsahuje minimálne :  
- Záznamy z hlásení,  
- príkazy a nariadenia,  
- rôzne tabuľky 

 
 

B. Grafickú časť zámeru zabezpečenia evakuácie obsahuje najmä vyznačenie 
evakuačnej trasy a evakuačného zariadenia. 

 
 
Grafická časť zámeru zabezpečenia evakuácie je prílohou č. 1 Plánu ukrytia, kt. je 

súčasťou SM 013 - Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad 
vzniku mimoriadnej udalosti. 
 
 

 


