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1. Všeobecné ustanovenia 

V súlade s „Rozsahom dokumentácie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti“ určenom  Okresným úradom v Banskej Bystrici pri realizácii opatrení na 

zabezpečenie ochrany obyvateľstva“, na základe § 8 ods. 2 vyhlášky MV SR č.533/2006 Z.  z.  

vyhotovujeme nasledovný  plán ochrany – Smernicu SM 013, ktorá  platí pre všetkých 

zamestnancov spoločnosti, pre zamestnancov iných organizácií, ktoré sú v nájme v priestoroch 

spoločnosti a pre všetky osoby, ktoré sa s vedomím spoločnosti zdržujú v priestoroch spoločnosti – 

osoby prevzaté do starostlivosti.  

Na základe „Analýzy územia územného obvodu obvodného úradu Banská Bystrica 

z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ (príloha č. 3) je  vypracovaný plán ochrany 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti podľa prílohy č.3 vyhlášky  MV SR č.533/2006 

Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri realizácií 

opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva“, s dôrazom najmä na varovanie zamestnancov a  

vyrozumenie osôb, individuálnu (improvizovanú) ochranu, evakuáciu a prípravu a  informovanie 

zamestnancov. Pre prípad vojny a vojnového stavu je ukrytie zamestnancov riešené Plánom 

ukrytia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice. 

 

2. Pojmy a skratky 

2.1 Pojmy 

 Organizáciou sa rozumie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská 

Bystrica 

 

2.2 Skratky 

 

BR SR  bezpečnostná rada 

CO civilná ochrana 

DFNsP BB   
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská 
Bystrica 

EWRS  systém rýchleho varovania a reakcie 

GR generálny riaditeľ – člen štatutárneho orgánu 

KBR SR  bezpečnostná rada SR 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

OS PKV  operačné stredisko pandemickej komisie vlády SR 

PKV SR  pandemická komisia vlády  

PS M  pandemické stredisko  

S ÚKŠ SR  stredisko ústredného krízového štábu 

ÚKŠ SR  ústredný krízový štáb SR 

WHO  svetová zdravotnícka organizácia 
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3. Postup 

3.1 Účel protiradiačných, protichemických a protibiologických 

opatrení a rozsah ich platnosti 

 

a) Účelom plánu ochrany je vypracovanie opatrení a úloh potrebných na zabezpečenie 

neodkladnej a rýchlej rozhodovacej činnosti, realizácie ochrany vlastných 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti pre prípad vzniku mimoriadnej 

udalosti vyplývajúcej z „Výpisu z analýzy územia“ pre prípad vzniku mimoriadnej 

udalosti. Určuje riadiace, kontrolné, organizačné a vykonávacie mechanizmy s dôrazom 

na zabezpečenie prípravy riadiacich orgánov krízového riadenia, výkonných zložiek ako 

aj zamestnancov na zvládnutie riešenia mimoriadnych udalostí so špecifikáciou 

možných postupov činností pri realizácii týchto úloh. 

b)  Na zabezpečenie účelového využitia plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých 

do starostlivosti je potrebné plniť preventívne opatrenia ktoré súvisia so zabezpečením 

aktuálnosti spracovanej dokumentácie, pripravenosťou členov riadiacich a výkonných 

zložiek a taktiež v pravidelnom nácviku činností civilnej ochrany  na možné mimoriadne 

udalosti. 

c) Cieľom je vedieť reálne získavať a následne využívať údaje zo spracovaných 

dokumentov, pri realizácii konkrétnych opatrení súvisiacich so zabezpečením ochrany 

vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. 

 

3.2 Závery z analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych 

udalostí s únikom nebezpečných látok s uvedením následkov na 

postihnutom území 

 

Na základe záverov analýzy územia z hľadiska možného ohrozenia vyplýva, že Detskú 

fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici (ďalej len „DFNsP BB“) ovplyvňujú faktory 

v týchto citovaných oblastiach: 

- Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického 

charakteru 

- Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou činnosťou 

- Oblasti možného ohrozenia povodňami, oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia 

vodnej stavby (vrátane odkalísk) 

- Oblasti  možného ohrozenia požiarmi a výbuchmi 

- Oblasti ohrozené všetkými druhmi dopravy 

- Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky vyplývajúce z charakteristiky 

nebezpečných látok 
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- Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií 

- Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí 

 

 

 

3.2.1 Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi javmi poveternostného 

a klimatického charakteru 

a) Vietor 

 DFNsP BB  nie je priamo ohrozená vplyvom extrémne silného vetru.  

b) Teplotné extrémy (horúčavy, mrazy) 

Teplota patrí medzi najvýznamnejšie klimatické charakteristiky  a je jedným z určujúcich činiteľov 

pre celkový ráz krajiny. Teplotný režim jednotlivých lokalít  bližšie vystihuje aj počet tzv. 

charakteristických dní určených podľa minimálnej a maximálnej teploty vzduchu. 

-  počet letných dní za rok 2016 (tmax >= 25 °C): 70 
- počet tropických dní za rok 2016 (tmax >= 30 °C): 11 
- počet mrazových dní za rok 2016 (tmin < 0 °C): 85 
- počet dní so silným mrazom za rok 2016 (tmin < -10 °C): 10 
-  
- absolútne ročné maximum teploty vzduchu za rok 2016: 32,4 °C, dňa 24.06.2016 
- absolútne ročné minimum teploty vzduchu za rok 2016: -15,4 °C, dňa 23.01.2016 

 

Podľa predpokladov odborníkov klimatické extrémy sa budú prehlbovať. Budova DFNsP BB je 

vystavená pôsobeniu vonkajších teplôt. V zimnom období je vykurovaná. V letnom období, hlavne 

počas pretrvávajúcich horúčavách nie je možné budovu efektívne chladiť, pretože nie je centrálne 

klimatizovaná. To predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre zamestnancov a osoby zverené do 

starostlivosti.  Tieto podmienky vedenie nemocnice rieši skrátením pracovného času, poskytuje 

pitný režim všetkým zamestnancom, miestnosti sú vybavené ventilátormi.  

c) Búrky a prívalové dažde 

Búrka je poveternostný jav, ktorý je pre danú oblasť extrémnym typom počasia a vyskytuje sa 

prevažne na výrazne ohraničenej a relatívne malej ploche územia. Búrky sú spravidla sprevádzané 

výdatnými a intenzívnymi atmosférickým zrážkami, niekedy aj vo forme krúp, a nárazovým vetrom. 

Sprievodným znakom búrok sú aj blesky a hromobitie.  

Prívalový dážď je dážď s veľkou intenzitou, prevažne s krátkym trvaním a pomerne malým 

plošným rozsahom. Spôsobuje prudké rozvodnenie malých vodných tokov a značné zaťaženie 

kanalizačných sietí.  

Budova DFNsP BB nie je priamo ohrozená pôsobením búrok, vzhľadom na to, že v tesnej blízkosti 

budovy netečie žiaden potok ani rieka, čiže nehrozí rozvodnenie toku a následné zaplavenie 

budovy. Samozrejme v prípade výskytu supercely je situácia odlišná - Supercela sa od ostatných 

búrok líši tým, že jej výstupný prúd rotuje - hovoríme, že má tzv. mezocyklónu. Rotujúci výstupný 

prúd umožňuje jej dlhú životnosť (aj niekoľko hodín) bez toho, aby bola súčasťou väčšieho 

komplexu búrok. Má totiž dobre separované zostupné a výstupné prúdy, zostupné ju tak 
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"neodrežú" od prítoku teplého a vlhkého vzduchu, z ktorého "žije" – avšak prípadné následky  

budeme riešiť operatívne v rozsahu, ktorý si daná situácia vyžiada.  

d) Inverzia 

Nehodnotíme vplyv inverzie pre podmienky v DFNsP BB. 

e) Hmly  

Nehodnotíme vplyv hmiel pre podmienky v DFNsP BB. 

f) Snehové kalamity 

Snehové kalamity sú síce neperiodickým, ale nie zriedkavým javom. Takmer každoročne v zimnom 

období sa vyskytne husté a vytrvalé sneženie. Táto situácia výrazne ovplyvňuje nezjazdnosť ciest, 

uviaznutie cestných vozidiel, ako aj problémy na energetických sieťach. Pre DFNsP BB 

predstavujú takéto kalamity potenciálne nebezpečenstvo. Zamestnanci v pracovnej pohotovosti 

môžu mať sťaženú cestu do zamestnania v prípade kalamity a zároveň výskytu život ohrozujúceho 

stavu.  Pri výpadu elektrickej energie disponuje DFNsP BB diesel agregátom. Tento napája časť 

elektrickej siete, ktorá je veľmi dôležitá a nesmie sa stať že by bola bez prúdu. Jedná sa o tzv. 

dieselagregátové obvody na ktoré sú napojené oddelenia KPAIM, JIS, operačné stály. Diesel 

agregát má 120 l nádrž s naftou. Je pravidelne skúšaný aby bola zaručená jeho funkčnosť.  

g) Námrazy a poľadovice 

Pre DFNsP BB predstavujú také isté nebezpečenstvo ako snehové kalamity. 

 

3.2.2 Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou 

činnosťou 

 V analýze územia na rok 2017 nebola uvedená oblasť v ktorej sa nachádza DFNsP BB ako 

riziková.  

 

3.2.3 Oblasti možného ohrozenia povodňami, oblasti možného ohrozenia 

v prípade porušenia vodnej stavby (vrátane odkalísk) 

Povodne 

Keďže DFNsP BBje situovaná na kopci a v blízkosti budovy nepreteká žiaden vodný tok nie je 

ohrozovaná povodňou.  

Vodné stavby  

V blízkosti DFNsP BBnie je postavená žiadna vodná stavba. 
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3.2.4 Oblasti  možného ohrozenia požiarmi a výbuchmi 

Lesné požiare 

Nehodnotí sa. 

Požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch vyplývajúce z povahy ich činnosti 

Nehodnotí sa. 

 

3.2.5 Oblasti ohrozené všetkými druhmi dopravy 

Cestná doprava (nebezpečné a rizikové úseky cestných komunikácií) 

Nehodnotí sa. 

Železničná doprava (nebezpečné a rizikové úseky železničných tratí) 

Nehodnotí sa. 

Letecká doprava 

Bez ohľadu na prítomnosť letiska Sliač v našom okrese, existuje určité riziko vzniku leteckej 

nehody prelietavajúcich lietadiel ponad územie okresu. Jedná sa o prelety všetkých druhov 

a kategórií od malých súkromných lietadiel s jednou osobou na palube až po veľké  dopravné 

lietadlá s kapacitou cez 500 osôb na palube. Prípadná letecká nehoda môže okrem samotného 

lietadla a osôb v ňom, postihnúť aj osoby na zemi vrátane vybudovanej infraštruktúry.  

Nehody lanových dráh 

Nehodnotí sa. 

Nehody lodnej dopravy 

Nehodnotí sa.  

Nehody produktovodov, plynovodov, prečerpávajúcich staníc 

Nehodnotí sa.  

 

3.2.6 Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky vyplývajúce 

z charakteristiky nebezpečných látok 

Jadrové zariadenia 

Nehodnotí sa. 

 

Stacionárne zdroje nebezpečných látok 

Nehodnotí sa.  

Preprava nebezpečných látok 
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Pri cestnej preprave nebezpečných látok môže dôjsť k dopravnej nehode. Ako 

najpravdepodobnejšie oblasti možného ohrozenia sa javia nebezpečné úseky na cestách a to 

hlavné ťahy vedené cestami I. triedy. DFNsP BBsa nenachádza na hlavnom ťahu cesty, preto by 

nemala byť priamo ohrozovaná takýmto únikom.  

 

3.2.7 Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií 

Ochorenia ľudí 

V rámci epidemiologickej situácie sa na území okresu Banská Bystrica sleduje prehľad výskytu 

prenosných ochorení a ochorení, ktoré môžu viesť k riziku vzniku epidémií a pandémií 

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.  

Pri vzniku epidémie, alebo pandémie má naša nemocnica pripravený pandemický plán. 

 

Ochorenia zvierat 

Nehodnotí sa. 

 

3.2.8 Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí 

Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru 

Nehodnotí sa. 

Oblasti ohrozené rizikami sociogénneho charakteru 

V  súčasnosti sa veľkým nebezpečenstvom ohrozenia civilného obyvateľstva javia teroristické 

útoky s použitím nebezpečných chemických látok, chemických zbraní, biologických prostriedkov a 

výbušných látok rôznych druhov. Veľkým nebezpečenstvom ohrozenia obyvateľstva nielen 

v mestách, ale aj vo všetkých oblastiach na území obvodu je aj ohrozenie vodojemov 

a znehodnotenie všetkých zdrojov pitnej vody, ako aj distribučných staníc a rozvodov elektrickej 

energie a zemného plynu.  

Z hľadiska teroristického útoku na území obvodu Banská Bystrica sú vytipované nasledovné 

objekty: 

Ohrozený objekt/Obec 
Ohrozené 

obyvateľstvo 
(počet) 

Časový interval 
(hod) 

V dňoch Poznámka 

Hypermarket TESCO 
Banská Bystrica 

600 
Denne 
 

Denne 
 

Nákupy 
 

Billa – nákupné stredisko 
 

800 7.00-21.00 Denne  Nákupy 

Kaufland – nákupné 
stredisko 

800 7.00 – 22.00 Denne  Nákupy 

Lidl – nákupné stredisko 650 7.00 – 20.00 Denne  Nákupy 

Baumax – nákupné stredisko 500 8.00 – 20.00 Denne  Nákupy 

Elektrodom NAY 500 8.00 – 20.00 Denne  Nákupy 
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Europa shopping centrum 1500 9.00 – 21.00 Denne  Nákupy  

Prior – obchodný dom 700 7.00 – 19.00 Denne  Nákupy  

FNsP F.D.Roosevelta + 
DFNsP BB 

1500 Non stop Denne   Ošetrenia  

Zimný štadión  3600 Podľa rozpisu  Športové podujatia 

Plážové kúpalisko 800 8.00 – 20.00 V lete Oddychové aktivity 

Športová hala Štiavničky 1000 Podľa rozpisu  Športové podujatia 

Amfiteáter  1000 Podľa rozpisu  Kultúrne podujatia 

Úpravňa vody Motyčky  Non stop Non stop Kontaminácia vody 

Chlórovacia stanica 
Harmanec 

 Non stop Non stop Kontaminácia vody 

* zdroj Výpis z analýzy územia pre rok 2016 
 
 
 

Oblasti ohrozené rizikami environmentálneho charakteru 

Nehodnotí sa.  

Oblasti ohrozené možnou kumuláciou rôznych druhov mimoriadnych udalostí  

Možné riziká postihnutí územia okresu z hľadiska kumulácie mimoriadnych udalostí je možné 

predpokladať hlavne v týchto prípadoch:  

 Živelná pohroma (vybreženie riek, veterná smršť, snehová kalamita) 

 Havárie na energetických rozvodoch 

 Katastrofa (pád lietadla v priestoroch letových koridorov) 

 

Najčastejšie sa vyskytujú riziká v dôsledku mimoriadnych javov poveternostného 

a klimatického charakteru – vietor, búrky a prívalové dažde. Ich rozsah a pôsobenie sa môže 

rozšíriť do iných oblastí ako je vznik zosuvov pôdy, narušenia cestnej a železničnej dopravy, 

výpadky dodávky energií, tovarov a služieb, environmentálne znečistenie, riziko vzniku ochorení  

a pod. Rozsah ohrozenia obyvateľstva bude závisieť od veľkosti postihnutého územia.  

 

3.3 Zámer štatutárneho zástupcu právnickej osoby a fyzickej osoby – 

podnikateľa pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany 

zamestnancov 

       V súlade s § 16 ods. 12 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a  v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.533/2006 Z. 

z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok vydávam  

 

z á m e r 
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pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti. 

 

Cieľom zámeru štatutárneho orgánu právnickej osoby je ustanoviť podrobnosti na 

zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, pred účinkami 

nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojenej s ich únikom. 

Podľa „Výpisu z dokumentu ANALÝZA ÚZEMIA ÚZEMNÉHO OBVODU BANSKÁ 

BYSTRICA Z HĽADISKA MOŽNÝCH MIMORIADNYCH UDALOSTÍ  sú zdroje ohrozenia: 

a) Preprava nebezpečných látok po komunikáciách – havária 

b) Letecká doprava 

c) Katastrofa 

d) Terorizmus 

     

Na zníženie alebo eliminovanie následkov pôsobenia mimoriadnych udalostí a na 

zabezpečenie ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti z hľadiska možnosti 

vzniku mimoriadnych udalostí je potrebné plánovať a realizovať protiradiačné, protichemické 

a proti biologické opatrenia. 

 

3.4 Zdroje krízového manažmentu 

 

3.4.1  Plán precvičenia spracovaného plánu 

Príprava štábov a odborných jednotiek sa podľa  §5 Vyhlášky MV SR  č.  303/1996  Z. z. na 

zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu,  vykonáva v dvoch stupňoch, a to: 

a) v základnom stupni, ktorý obsahuje základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, 

zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO vrátane 

sebaochrany a poskytovania prvej pomoci a pomoci iným v núdzi. Príprava sa vykoná 

v rozsahu 8 - 16 hodín ročne, 

b) v strednom stupni, ktorý obsahuje odborné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti, 

zručnosti a návyky potrebné na zabezpečenie úloh a opatrení CO vrátane sebaochrany 

a poskytovania prvej pomoci a poskytovania pomoci iným v núdzi. Príprava sa vykoná 

v rozsahu 8 - 16 hodiny ročne.    

 

Hlavnými formami prípravy sú: 

a) teoretické školenie, 

b) praktický nácvik alebo cvičenie, 

c) informačná a poradenská služba, 

d) vydávanie a uverejňovanie plagátov a letákov s tematikou o CO na prístupných miestach 

spoločnosti  (preventívno-výchovná a propagačná činnosť). 
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O vykonaní prípravy štábov a odborných jednotiek  podľa bodov a) a b) sa vedie táto 

dokumentácia: 

 záznam o účasti – prezenčná listina 

 organizačno-metodické pokyny na vykonanie nácviku alebo cvičenia 

 zámer nácviku alebo cvičenia 

 námet na vykonanie nácviku alebo cvičenia 

 materiálno-technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie nácviku, alebo cvičenia. 

 

Dokumentáciu prípravy v organizácií vypracováva referent CO a dokumentáciu schvaľuje  

riaditeľ nemocnice.  Dokumentácia o vykonaní prípravy sa uschováva počas piatich rokov.  

Teoretické školenie a nácvik (cvičenie) CO sa vykonáva v organizácií 1x ročne. 

 

3.4.2 Určenie konkrétnej zodpovednosti za splnenie prijatých úloh                      

a opatrení 

V DFNsP BB  bude vykonávať precvičovanie členov štábu civilnej ochrany (príloha č. 1 

vyhlášky MV SR č. 27/1995 Z.z.), ktorý sa skladá z vedúceho (riaditeľ) a jeho zástupcu 

(medicínsky riaditeľ)  a ďalších členov štábu :  

1. Mgr. Pohorelá Ľuba 

2. MUDr. Koreň Roman, PhD. 

3. MUDr. Bician Pavel 

4. MUDr. Okáľová Katarína, PhD. 

5. MUDr. Novotný Ján 

6. MUDr. Čutora Jaroslav 

7. Mgr. Šuchová Viera 

8. PhDr. Balátová Silvia 

9. Mgr. Oravkinová Ľudmila 

10. Chlebovcová Zuzana 

11. Ing. Kukučka Vladimír 

 

Organizácia súčinnosti pri plnení úloh 

Organizácia súčinnosti sa vykonáva na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného 

vývoja. 

Pri riadení činností sa vydávajú ústne, alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje 

sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme. Činnosti sa riadia z miesta 

riadenia, alebo zo záložného miesta riadenia 
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Opatrenia na zabezpečenie činnosti spoločnosti v prípade mimoriadnej udalosti sú 

zamerané najmä na: 

a) zabezpečenie evakuácie zamestnancov 

b) zásobovanie vodou a základnými potravinami pre ľudskú spotrebu 

c) dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov 

d) zabezpečenie predlekárskej prvej pomoci a následne zabezpečenie odvozu postihnutých 

osôb do zdravotníckych  zariadení  

e) elimináciu následkov mimoriadnej udalosti. 

 

Pri plnení úloh sa určení zamestnanci riadia pokynmi štábu krízového riadenia spoločnosti 

a na základe príkazov členov štábu vykonávajú záchranné práce v priestoroch mimoriadnej 

udalosti. Pri tejto činnosti sa riadia bezpečnostnými predpismi. 

Pri vzniku a likvidácii mimoriadnej udalosti štáb civilnej ochrany organizácie spolupracuje s: 

a) Okresným úradom Banská Bystrica 

b) Oddelením krízového riadenia mesta Banská Bystrica 

c) Referátom krízového riadenia v DFNsP Banská Bystrica 

d) Záchrannými zložkami integrovaného zdravotného systému (ďalej len „IZS“), Políciou SR 

e) Dopravnou spoločnosťou SAD a.s., Zvolen. 

 

Štáb krízového riadenia organizácie : 

- pripravuje podklady a vypracúva návrh príkazu na vykonanie záchranných prác 

- riadi činnosť odborných jednotiek spoločnosti, vyhodnocuje plnenie uložených úloh, 

uskutočňuje kontrolnú činnosť 

- zabezpečuje spojenie, materiálne zabezpečenie medzi odbornými jednotkami 

- zabezpečuje striedanie, odpočinok a zásobovanie vodou a základnými potravinami 

a doplňovanie ochranných prostriedkov 

- organizuje súčinnosť odborných jednotiek spoločnosti s ostatnými inštitúciami podieľajúcimi 

sa na systéme CO a so záchrannými zložkami IZS, 

- sleduje, zhromažďuje a vyhodnocuje správy o vývoji situácie. 

 

3.5 Úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti  do 

starostlivosti 
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3.5.1   Varovanie obyvateľstva, vyrozumenie osôb a organizácia  

 informačného toku 

Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky 533/2006 sa varovanie vykonáva ihneď po vzniku mimoriadnej 

udalosti prostredníctvom varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany,  ktorá je zabezpečená 

prostredníctvom elektronickej diaľkovo ovládanej sirény typu PAVIAN. Táto je nainštalovaná na 

študentskom domove UMB Banská Bystrica, blok „B“ na Tajovského ulici v Banskej Bystrici. 

Varovný signál sa následne dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom  rozhlasového 

a televízneho vysielania, miestnych informačných prostriedkov, prostredníctvom verejných 

elektronických komunikačných sietí. 

Pri vzniku mimoriadnej udalosti v objekte DFNsP budeme využívať ako formu varovania 

zamestnancov a osôb zverených do starostlivosti telefonické spojky prostredníctvom verejnej 

telefónnej siete a mobilných telefónov.  Pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti pripájame 

vypracovaný zoznam vyrozumievaných osôb, ktorý je pravidelne aktualizovaný. 

 

Plán vyrozumenia zamestnancov a členov krízového štábu 

Telefónny kontakt na zamestnancov DFNsP BB  

ODDELENIE KLAPKA PEVNÁ LINKA MOBIL 

Ambulancie 

centrálneho príjmu 

Pediatria (ústav.pohot.služba) 3350 3407 048/4726550 048/4726507 0915838415 

Chirurgia (ústav.pohot.služba) 3373  048/4726573  0915988155 

II. Detská klinika 

Veľké deti 3455  048/4726555  0905838416 

Batoľatá + dojčatá 3358 3359 048/4726558 048/4726559 

0917659593 

0905838402 

II. KPAIM 

JIS 3353 3354 048/4726553 048/4726554 0917422618 

ARO 3356 3357 048/4726556 048/4726557 0918661637 

Klinika pediatrickej onkológie a hematológie 3361  048/4726561  0905488782 

Klinika pediatrickej chirurgie 3418 3394 048/4726518 0918845 178 0915838412 

Ekonomický úsek 

Personalistika a mzdy 3332 3333 048/4726532  0917545405 

Oddelenie pre styk so 

zdravotnými poisťovňami 
2240  048/4726540  0915988755 

Údržba 3303  048/4726503  0918838409 

Pokladňa 3316  048/4726516   

Učtáreň 3482 3304 048/4726582 048/4726504 0905838433 
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Oddelenie informačných 

technológií 
3244 3345 048/4726544 048/4726545  

Oddelenie nákupu 3346 3371 048/4726546 0918618 777 0908948652 

 

 
Telefónny kontakt na členov Krízového štábu DFNsP BB 
 

Meno a priezvisko Funkcia 
V pracovnej dobe V mimopracovnej dobe 

Pracovisko Telefón Bydlisko Telefón 

MUDr. Miloslav Hanula, 

PhD 

Vedúci  

KŠ 

Medicínsky riaditeľ 

048/ 4726577 

kl. 3377 

Bagarova 1 ,  

Banská Bystrica 

0905 742 611 

0905462 097 sl. 

Júlia  Výbohová 
Tajomník 

KŠ 

ÚKR a HM 

 

048/ 4135996 

kl. 3313 

Horné Pršany 110 

0918 281 468 sl. 

0904 456 982 

048/ 4183382 

Mgr. Ľuba Pohorelá Člen KŠ 

Vedúca odboru 

ošetrovateľstva, 

vedúca sestra II. DK 

048/ 4726589, 

kl. 3389 

Nemce, Lúčna 29,                                

Banská Bystrica 

0915838420 sl. 

0903039699 

MUDr. Novotný Ján Člen KŠ 
Zástupca prednostu 

KDCH 

048/ 4726518, 

kl. 3317 

Tajov 329, 976 34  

Tajov 
0915 838 414 

Ing. Vladimír 

Kukučka 
Člen KŠ 

Vedúci odd. údržby 

a správy budov 

048/ 4726526, 

kl.  3326 

Hviezdoslavova 284/44, 

Žiar nad Hronom 

0915 571 237 

0908 941 444 
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Štáb civilnej ochrany DFNsP BB 

Meno a 

priezvisko 
Funkcia 

V pracovnej dobe V mimopracovnej dobe 

Funkcia na 

pracovisku 
Telefón Bydlisko Telefón 

Ing. Hoghová 

Marianna 
Vedúci Generálny riaditeľ  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 

Vedúci odboru 

ošetrovateľstva 
048/4726589 Lúčna 29, Nemce 

0915 838 420 sl 

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 

Tajov 329, 97634  

Tajov 

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 

referent 

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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Vedúci pracovníci, prednostovia a zástupcovia prednostov  jednotlivých kliník a oddelení 

DFNsP BB 

Meno a 

priezvisko 

 

Funkcia 

V pracovnej dobe V mimopracovnej dobe 

Pracovisko Telefón Bydlisko Telefón 

Ing. Marianna 

Hoghová 

 

Generálny riaditeľ 

Úsek generálneho riaditeľa 

048/ 

4726501 

kl. 3301 

Kordíky 141 0918 694 378 

Ing. Juraj Gallo Ekonomický riaditeľ Úsek ekonomického riaditeľa 

048/4726576 

kl. 3376 

 0905230658 

MUDr. Miloslav 

Hanula, PhD. 

(vedúci KŠ) 

Medicínsky riaditeľ II. KPAIM 

048/ 

4726556 

kl. 3377 

Bagarova 1, 

Banská Bystrica 
0905 742 611 

Mgr. Ľuba 

Pohorelá 

(členka KŠ) 

Vedúca odboru 

ošetrovateľstva 

Vedúca sestra 

II. DK 

II. Detská klinika,  Odbor 

ošetrovateľstva 

 

048/ 

4726589 

kl. 3389 

Nemce, Lúčna 

29, Banská 

Bystrica 

0915 838420 

0903 039699 

prof. MUDr. 

Karol Králinský, 

PhD. 

Prednosta 

II. DK, 

II. KPAIM 

II. Detská klinika, II. KPAIM 

 

048 / 

4726580 

kl. 3380 

Na Čiertolí 28, 

Banská Bystrica 

0915 838 410 

0918 587 380 

MUDr. Katarína 

Okáľová, PhD. 

Zástupca prednostu 

II. DK 

II. Detská klinika, neurologická 

ambulancia, 

Ústavná pohot. služba Pediatria 

 

048/ 

4726538 

kl. 3338 

Nové Kalište 31 

Banská Bystrica 

048/ 413 5041 

0905 838 437 

MUDr. Oliver 

Petrík, PhD. 

Zástupca prednostu 

II. DK KPAIM 
II. KPAIM 

048/ 

4726567 

kl. 2167 

Za Kaštieľom 127 

Dolná Mičiná 

0917 442 516 

0905 691 507 

MUDr. Roman 

Koreň, PhD. 
Prednosta KDCH 

Klinika detskej chirurgie 

Chirurgická ambulancia 

048 / 

4726518 

kl. 3418 

Jazmínová 25, 

Banská Bystrica 
0917 992 491 

MUDr. Ján  

Novotný 

 

Zástupca prednostu 

KDCH 

 

Klinika detskej chirurgie, 

Chirurgická ambulancia, Ústavná 

pohot. služba Chirurgia 

048/ 

4726518 

kl. 

3418,3317 

Tajov 329, 97634  

Tajov 

048/ 4138213 

0915 838414 
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MUDr. Eva 

Bubanská, PhD. 

Prednosta 

KPOH 

Klinika pediatrickej onkológie 

a hematológie, hematologická 

ambulancia 

 

048/  

4726561 

kl.3361, 

3409, 3242 

Starohorská  č. 

44 

Banská  Bystrica 

048/3902853 

0915 838411 

0908 282979 

MUDr. Pavel 

Bician 

 

Zástupca prednostu 

KPOH 

Klinika pediatrickej onkológie 

a hematológie, onkologická 

ambulancia 

 

048/ 

4726561 

kl. 3361, 

3309, 3242 

T. Vansovej č. 16 

Banská Bystrica 

0907 808 363 

MUDr. 

Kuciaková Jana 
Vedúci lekár FBLR 

Oddelenie  fyziatrie, balneológie   

a liečebnej rehabilitácie, FBLR 

ambulancia, STADETORE 

048/ 

4726520 

kl. 3320 

Slnečná 6, 

Kováčová 

0915 838 413 sl. 

0905 562 216 

 

Iné dôležité telefónne čísla  

 

Poradové 

číslo 
Názov organizácie Telefónne číslo I. Telefónne číslo II. 

1 Integrovaný záchranný systém 112 112 

2 Záchranná zdravotná služba 112 155 

3 Polícia 112 158 

4 Hasičský záchranný zbor 112 150 

5 
Okresný úrad Banská Bystrica  - vedúci 

odboru 
048/ 430 62 43 048/ 423 11 55 

6 Mestský úrad Banská Bystrica 048/ 433 03 21  

7 ENERGA Slovakia, s.r.o. - elektrina 02/ 2091 0917 0800 159 000 

8 SPP – plyn 0850 111 729  

9 
FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica – 

voda 
2177, 3177 4134646 
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Signály pri varovaní obyvateľstva 

Varovanie obyvateľstva sa bude vykonávať varovnými signálmi:  

Názov signálu  Tón sirén 

VŠEBECNÉ OHROZENIE 2 – minútový kolísavý tón 

OHROZENIE VODOU 6 – minútový stály tón 

KONIEC OHROZENIA 2 – minútový stály tón bez opakovania 

 

 

Hovorená informácia  musí obsahovať informácie o:  

1. dni a hodine vzniku alebo skončení ohrozenia, 

2. údajoch o zdroji ohrozenia, 

3. údajoch o veľkosti ohrozeného územia, 

4. základných pokynoch pre obyvateľstvo. 

 

Pre zber, spracovanie, vyhodnotenie a poskytovanie informácií pre potrebu CO vytvoriť 

Informačné miesto CO (v závislosti od vzniku mimoriadnej udalosti) v priestoroch sekretariátu 

objektu. 

DFNsP BB má tiež pripravenú požiadavku na prednostné spojenie v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti. Viď časť C. Tabuľková časť: Žiadosť na zaradenie účastníckej telefónnej 

stanice do prednostného spojenia. 

  

3.5.2 Reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov  

DFNsP BB sa nachádza v areáli FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici  a nedisponuje 

vlastnou sieťou pozemných komunikácií. Vzhľadom k tomu, že do DFNsP BB prichádzajú denne 

pacienti, ktorí parkujú v blízkom okolí DFNsP BB a priváža sa tovar pre zásobovanie nemocnice - 

nákladné autá parkujú pred vchodom do nemocnice.  

        V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, bude určená osoba ktorá bude riadiť pohyb osôb 

a dopravných prostriedkov v blízkom okolí DFNsP a zamerať 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,  
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- priestor pri úniku nebezpečných látok opúšťať najkratšou cestou, podľa možností kolmo na 

smer vetra, 

- zabránenie predčasnému návratu osôb a zabránenie pôsobenia nebezpečných látok mimo 

oblasť ohrozenia. 

 

Reguláciu je potrebné začať ihneď po varovaní obyvateľstva.  

 

3.5.3 Prvá predlekárska pomoc  

Zásady poskytovania prvej pomoci 

Prvá pomoc je súbor jednoduchých a účelných opatrení, ktorými sa má pri náhlom ohrození, 

alebo narušení hodnôt zabrániť rozvoju  ďalšieho poškodenia a zmierniť následky poškodenia na 

najmenšiu mieru. Môžeme  ju rozdeliť na technickú a zdravotnícku. 

Technická prvá pomoc: jej podstatou je odstránenie vonkajších fyzikálnych a chemických príčin, 

ktoré spôsobili úraz, otravu, alebo náhle ochorenie a ktoré neustále zhoršujú stav postihnutého, 

kým ich vplyv trvá. Často je predpokladom na poskytnutie zdravotníckej prvej pomoci. 

Zdravotnícka prvá pomoc: je súbor opatrení, ktoré pri náhlom ohrození alebo postihnutí zdravia 

cieľavedome a účinne obmedzujú rozsah a dôsledky ohrozenia alebo postihnutia. Zdravotnícku 

prvú pomoc možno rozdeliť na laickú a odbornú.  

Laická zdravotnícka prvá pomoc: je súbor základných odborných a technických zdravotníckych 

opatrení poskytovaných s pravidla bez špecializovaných prostriedkov. Súčasťou laickej prvej 

pomoci je privolanie odbornej pomoci a starostlivosť o postihnutého do príchodu sanitky.   

 

Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu 

dospelých 

V októbri 2010 boli na konsenzuálnej konferencii v Dallase, USA, prijaté inovované odporúčania 

pre kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých. V Európe je ich garantom Európska resuscitačná 

rada, ktorá ich publikovala v desiatich kapitolách.  

 

Reťaz prežitia 

Je to súhrn postupných úkonov, ktoré sú nevyhnutné na prežite obetí náhleho zastavenia obehu. 

Prvé ohnivko reťaze zdôrazňuje dôležitosť rozpoznania príznakov zastavenia obehu a včasného 

privolania pomoci. Stredné ohnivká zobrazujú integráciu kardiopulmonálnej resuscitácie (KPR) 

a aplikácie defibrilačného výboja ako základných včasných krokov potrebných pre úspešnú 

resuscitáciu. Okamžitá resuscitácia zdvojnásobuje až strojnásobuje šancu na prežitie mimo 
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nemocnice. Samotné stláčanie hrudníka je lepšie ako žiadna KPR.  Posledné ohnivko reťaze 

zahŕňa účinnú po resuscitačnú  starostlivosť zameranú na zachovanie funkcie mozgu a srdca.  

 

 

Základná neodkladná resuscitácia dospelých 

Pri poskytovaní akejkoľvek prvej pomoci je potrebné najprv overiť, či je prostredie bezpečné 

pre postihnutého aj záchrancu.  

Prvým krokom pri hodnotení stavu postihnutého je kontrola stavu vedomia – jemne zatraste 

a nahlas oslovte: „Ste v poriadku?“ ak postihnutá osoba reaguje, treba ju ponechať v polohe, 

v akej ste ju našli, ak nehrozí žiadne ďalšie nebezpečenstvo. Pokúste sa zistiť ako sa osoba cíti, 

podľa potreby privolajte pomoc a kontrolujte pravidelne jej zdravotný stav.  

Ak osoba nereaguje na slovnú výzvu (predpokladáme bezvedomie), privolajte pomoc 

z okolia, otočte postihnutého na chrbát a spriechodnite dýchacie cesty záklonom hlavy 

a nadvihnutím brady: položte ruku na jeho čelo a jemne zakloňte hlavu dozadu. S prstami pod 

špičkou brady nadvihnite bradu, aby ste spriechodnili dýchacie cesty. Udržiavajte záklon hlavy 

a sledujte, počúvajte a cíťte, či dýcha: hľadajte zrakom pohyb hrudníka, počúvajte s uchom pri jeho 

ústach, vnímajte dýchanie na svojom líci (uchu). Rozhodnite sa či je dýchanie normálne, 

abnormálne, alebo nie je prítomné. 

Pri akýchkoľvek pochybnostiach či je dýchanie normálne, treba konať tak, akoby normálne 

nebolo. Ak postihnutý dýcha normálne treba ho otočiť do stabilizovanej polohy, volať pomoc (112, 

155). 

Ak dýchanie nie je normálne, alebo nie je prítomné, treba predpokladať zastavenie krvného 

obehu. Kontrola pulzu na krčnici je nepresná metóda  potvrdenia prítomnosti, alebo neprítomnosti 

obehu a v súčasnosti sa už neodporúča.  

Ak postihnutý dýcha agonálne, nereaguje alebo nedýcha, teba postupovať podľa algoritmu ACB 

 A - airway – spriechodnenie dýchacích ciest 

 C – circulation – nepriama masáž srdca 

 B – breathing – umelé dýchanie 
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V ďalšom kroku začnite stláčať hrudník týmto spôsobom:  

1. Kľaknite si vedľa postihnutého 

2. Zápästnú časť dlane položte na dolnú časť hrudnej kosti 

3. Položte hranu druhej ruky na chrbát svojej ruky, ktorá je na hrudníku 

4. Zamknite prsty svojich rúk a uistite sa že netlačíte na rebrá. Držte lakte vystreté. 

Neaplikujte žiadny tlak na hornú časť brucha a koncovú časť hrudnej kosti 

5. Nakloňte sa kolmo nad hrudník a stláčajte do hĺbky 5- 6 cm 

6. Po každom stlačení uvoľnite tlak na hrudník, ale udržujte kontakt medzi rukami a hrudnou 

kosťou, opakujte frekvenciou 100 – 120 stlačení/min. stlačenie a uvoľnenie by malo zabrať 

rovnaký čas 

 

Striedanie stláčania so záchrannými vdychmi1 

1. Po 30 stlačeniach spriechodnite dýchacie cesty záklonom hlavy a nadvihnutím brady 

2. Zabráňte úniku vdychovaného vzduchu stlačením mäkkej časti nosa ukazovákom a palcom 

ruky položenej na čele 

3. Nadýchnite sa a perami obopnite ústa obete uistite sa, že vdychovaný vzduch nebude 

unikať 

4. Plynule vdychujte do úst a sledujte, či sa hrudník dvíha, vdychujte približne 1 sekundu ako 

pri normálnom dýchaní, toto je účinný záchranný dych 

5. Udržujte záklon hlavy a nadvihnutú bradu, pusťte nos a sledujte ako pri úniku vzduchu 

klesá hrudník 

6. Opäť sa normálne nadýchnite a vdýchnite druhý záchranný vdych. Tieto dva vdychy by 

nemali trvať dlhšie ako 5 sekúnd. Potom bez zdržania opäť položte ruky na hrudnú kosť do 

správnej polohy a stlačte 30krát hrudník. 

7. Pokračujte so stlačením hrudníka a záchrannými vdychmi v pomere 30:2 

 

Pri vzniku mimoriadnej udalosti v objekte DFNsP BB, budú prvú pomoc poskytovať na to 

školení zamestnanci, ktorí sú zároveň zdravotnícki pracovníci (lekári a sestry) v takom rozsahu ako 

                                                
1 Zdroj: MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Monika Paulíková, I. KAIM UPJŠ Košice 
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si vyžiada daná situácia, avšak  každý má povinnosť poskytnúť prvú pomoc podľa svojich 

možností a schopností.    

 

3.5.4 Evakuácia 

Evakuácia je detailne rozpracovaná v samostatnom dokumente, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou plánu ochrany.  

 

Zamestnanci v oblasti ohrozenia musia dodržiavať tieto zásady: 

 

a) Pri pobyte v budove – zostať vo vnútri budovy,  uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť 

klimatizáciu, pripraviť si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, 

zapnúť rozhlas, počítač, očakávať informácie a riadiť sa podľa pokynov. Nepodceňovať riziko, 

poskytnúť pomoc postihnutým osobám. Pripraviť si evakuačnú batožinu, zachovať rozvahu 

a pokoj a budovu opustiť len na pokyn vedúceho zamestnanca alebo ním poverenej osoby. 

 

b) Pri pobyte mimo budovu – zorientovať sa podľa situácie a opustiť predpokladaný priestor 

možného zamorenia, vyhľadať ukrytie v budovách, ochrannom kryte. Priestor opúšťať vždy 

kolmo na smer vetra. 

 

c) Pri vykonávaní záchranných prác  z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie a pri likvidačných 

prácach súvisiacich s eliminovaním následkov mimoriadnej udalosti 

výkonní zamestnanci: 

- sa striedajú tak, aby v ohrozenom priestore zotrvali maximálne 1 hodinu, 

- pri hore uvedených prácach používajú špeciálne prostriedky individuálnej ochrany, 

- majú zakázané jesť, piť a fajčiť v ohrozenom priestore, 

- neustále sledovať situáciu v ohrozenom priestore, 

- sú povinní kontrolovať a zamedziť pobyt a pohyb všetkých osôb, ktoré v ohrozenom 

priestore nie sú zamestnané, alebo neplnia iné úlohy v súvislosti so záchrannými prácami, 

- po opustení ohrozeného priestoru si musia odložiť špeciálne prostriedky individuálnej 

ochrany na určené miesto (spravidla kontrolné stanovište), podrobiť sa dezinfekcii a ísť do 

ochranného krytu.      

 

Evakuačná batožina má podľa odporúčania vážiť 

 25 kg  dospelý 

 15 kg dieťa 

 5 kg príručná batožina 

 

 

Evakuačná batožina má podľa odporúčania obsahovať 

 Osobné doklady, peniaze, cennosti 

 Lieky, zdravotnícke pomôcky 

 Základné potraviny 
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 Predmety osobnej hygieny 

 Vrecková lampa 

 Prikrývka spací vak 

 Náhradná osobná bielizeň, odev, obuv nepremokavý plášť 

 Ďalšie nevyhnuté veci 

 

3.5.5 Hygienická očista 

DFNsP BB nedisponuje chemickými ani biologickými látkami v takom rozsahu, ktorý by 

ohrozoval zamestnancov a osoby zverené do starostlivosti. 

 

3.5.6 Individuálna ochrana osôb 

Pre DFNsP BB boli vyčlenené prostriedky individuálnej ochrany (PIO). V rámci delimitácie 

z FNsP F.D.Roosvelta Banská Bystrica, boli tieto prostriedky  prevezené do VTU Slovenská 

Ľupča, kde boli riadne preskúšané a opravené. Následne boli odovzdané do používania DFNsP 

BB na základe zmluvy OU-BB-OKR1-2013/11757-1 

PIO sú uložené na -3. podlaží DFNsP BB vedľa kinosály. Od tejto miestnosti má kľúče 

referent CO, a taktiež sú uložené pre prípad potreby na sekretariáte riaditeľov. 

Na improvizovanú ochranu  tela sa majú použiť materiály neporézne a ohybné, z ktorých sa 

dá vytvoriť určité tesnenie. Prostriedky by mali byť bežne dostupné v každej domácnosti 

a v podnikoch a musia poskytovať maximálnu ochranu proti kvapkám otravných látok. Na to sú 

najvhodnejšie igelitové plášte, plášte z plastických hmôt, kožené a gumové rukavice, gumové 

topánky alebo čižmy, prezuvky, kombinézy, obrusy z PVC, fólie, vrecia z umelých hmôt, šatky, 

čiapky, klobúky atď. 

Improvizovaná ochrana povrchu tela poskytuje dostatočnú ochranu len na čas potrebný na 

krátkodobý pobyt v kontaminovanom priestore a na jeho opustenie.  

Našou povinnosťou je  zabezpečiť distribúciu PIO a  improvizovaných prostriedkov ochrany 

ihneď po varovaní zamestnancov po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej 

látky.  

 

3.5.7 Zabezpečenie činnosti v objekte, v ktorom nemožno skončiť pracovnú 

činnosť  

DFNsP BB nie je objektom v ktorom nemožno skončiť pracovnú činnosť 

 

3.5.8 Ukrytie osôb 

Ukrytie zamestnancov a osôb prevzatých do zdravotnej starostlivosti v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti MU s únikom nebezpečných látok NL sa realizuje v jednoduchom úkryte 

budovanom svojpomocne (JUBS), ktorý je umiestnený na -2. podlaží. Na  spohotovenie priestorov 
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JUBS je podľa vyhlášky 532/2006 Z.z. určených 12 hodín na príjem ukrývaných osôb a 24 hodín 

na zvýšenie ochranných schopností stavby.  

Ukrytie osôb je podrobne rozpracované v samostatnom dokumente „Plán ukrytia“, ktorý je 

neoddeliteľnou súčasťou plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.  

Najrýchlejším a najúčelnejším ochranným opatrením je okamžitá evakuácia z postihnutého 

územia. 

 

  

3.5.9 Úlohy na materiálno-technické a finančné zabezpečenie realizácie 

prijatých  opatrení 

Prehľad materiálu využiteľného na záchranné práce v prípade vzniku mimoriadnej udalosti 

v objekte 

 

P.č. Druh materiálu Názov  Množstvo 

1.  absorpčné látky   

2.  drevený materiál Dosky zo starého nábytku 

600mmx200mm 

20 ks 

3.  ostatný materiál matrace, palety 27ks, 5 ks 

4.  ostatná technika 

Zverák, kladivo, uhlová brúska,   

Pokosová píla, brúska, vŕtačka  

Klince, skrutky, matice  

Pur-pena podľa potreby  

    

Finančné zabezpečenie realizácie opatrení 

 

  DFNsP BB zabezpečuje údržbu, opravy, kontroly, revízie a udržiavanie materiálno-

technického zabezpečenia civilnej ochrany vo vlastnej réžii, a to buď  vlastnými zamestnancami 

alebo dodávateľským spôsobom. Prípravu a informovanie zamestnancov vykonáva vlastným 

zamestnancom (referent CO) osvedčením lektora CO. 

Finančné zabezpečenie realizácie opatrení v prípade mimoriadnej udalosti sa vykonáva z 

vlastných prostriedkov. 

 

 

3.5.10 Metodika činnosti 

Na základe rozhodnutia riaditeľa (poverenej zodpovednej osoby) pri vzniknutej mimoriadnej 

udalosti, podľa spracovanej metodiky a plánu vyrozumenia, zamestnanci sú povinní riadiť sa 

pokynmi svojich vedúcich, ktoré sú stanovené pre rôzne mimoriadne udalosti. 

 

Postup pri vzniku mimoriadnej udalosti: 

1. Po prijatí signálu príjemca preverí od koho bol signál nahlásený, druh mimoriadnej udalosti, 

miesto a približný čas jej vzniku. Vykonáva - príjemca 
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2. Podľa druhu mimoriadnej udalosti zabezpečiť varovanie a vyrozumenie zamestnancov 

a osôb zverených do starostlivosti. Zvolať štáb CO a evakuačnú komisiu. Vykonáva - 

štatutár 

3. Informovať nadriadené orgány. Vykonáva - štatutár 

4. Organizovať činnosť podľa druhu a rozsahu MU. Vykonáva – vedúci štábu CO 

5. Zvolať zamestnancov DFNsP BB. Zabezpečiť ich personálnu výpomoc v rámci EVA 

procesu. Využiť dostupné technické prostriedky. Vykonáva – štatutár 

6. V prípade potreby vyžiadať pomoc IZS (112) a polície. Vykonáva - štatutár 

7. Chrániť zamestnancov a osoby zverené do starostlivosti pred šírením nebezpečných látok. 

Vykonáva – štatutár. 

8. Vykonať a zabezpečiť vlastnú prieskumnú a monitorovaciu činnosť v areáli DFNsP. 

Zodpovedný – vedúci štábu CO 

9. Zabezpečiť vyslobodenie zamestnancov z miesta MU a vykonať technické opatrenia pre 

záchranu pacientov a likvidáciu MU. Zodpovedný – vedúci štábu CO 

10. Poskytnúť prvú pomoc, prvú lekársku pomoc, zabezpečiť transport ranených 

a postihnutých z miesta MU. Zodpovedný – medicínsky riaditeľ 

11. Zabezpečiť ochranu, poriadok, bezpečnosť v ohrozenom priestore (objekte) zamedziť 

šíreniu paniky. 

12. Zabezpečiť hygienické a dezinfekčné opatrenia, kontrolu potravín a vody. Vykonať 

hygienickú očistu osôb. Zodpovedný – vedúci štábu CO 

13. Plniť ďalšie opatrenia vyplývajúce z rozsahu a charakteru MU. Kontrolovať režimové 

opatrenia. Zúčastňovať sa zasadnutia vlastného riadiaceho štábu. Zodpovedný – vedúci 

štábu CO 

14. Po skončení MU odvolať obmedzujúce opatrenia a plniť úlohy pre zabezpečenie 

normálneho života. Zodpovedný – štatutár 

15. Vyhodnotiť celkovú situáciu po likvidácii následkov MU. Podať správu nadriadeným 

orgánom – ObÚ odbor KR BB, SOKRZ, MZSR odbor KM. Zodpovedný – štatutár. 

 

3.6 Mimoriadna udalosť spojená s únikom chemických nebezpečných 

látok  

 

Pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom chemických nebezpečných látok textová 

časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení sa dopĺňa o úlohy a zásady 

bližšie špecifikované v tomto článku. 

 

 

3.6.1 úlohy pri realizácii opatrení na zabezpečenie ochrany zamestnancov 

a osôb prevzatých do starostlivosti 

Špeciálna očista terénu, budov a materiálu (dekontaminácia) je odstránenie chemických 

nebezpečných látok (CHNL) z ich povrchov. 
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Metódy dekontaminácie: 

a. Mechanické odstránenie – vyklepávaním, vytrepávaním, kefovaním, mechanickým otieraním, 

izoláciou celej povrchovej vrstvy. 

b. Fyzikálne odstránenie – odparovaním, zmývaním pomocou vody, zmesí rozpúšťadiel, 

sorbciou na sorbentoch.  

c. Chemické odstránenie – chemickou reakciou kontaminantov s vhodným činidlom – dochádza 

k úplnému rozloženiu nebezpečnej látky alebo k premene na zlúčeninu, ktorej odstránenie 

z povrchu je ľahšie. 

  

Spôsoby dekontaminácie: 

a. Suchý – vyklepávanie, vytrepávanie, otieranie, vysávanie, odparovanie za sucha za 

normálnej alebo zvýšenej teploty (vhodný spôsob ak kontaminant je pevná látka a ku 

kontaminácii dochádza v suchom prostredí). 

b. Polo mokrý – otieranie navlhčenou tkaninou vo vode alebo dekontaminačných roztokoch 

(použiť hlavne pri čiastočnej hygienickej očiste). 

c. Mokrý – postrek, chemické čistenie, pranie, špeciálna očista vodnou parou a penami. 

 

 

Zásady potrebné dodržiavať pri dekontaminácii CHNL 

a. Určiť optimálnu metódu a spôsob vykonania dekontaminácie. 

b. Určiť správny postup dekontaminácie. 

c. Stanoviť potrebné zloženie dekontaminačného roztoku. 

d. Vybrať vhodné miesto na rozvinutie dekontaminačného  pracoviska. 

e. Určiť možnosť:  

 Použitý dekontaminačný roztok spláchnuť, po dostatočnom zriedení s vodou, do 

kanalizácie alebo pôdy 

 Zachytiť ho do uzavretého kontajnera a odborne zlikvidovať bezpečným spôsobom 

 Stanoviť bezpečnostné opatrenia vzhľadom na možnú  horľavosť, výbušnosť alebo 

inú interakciu NL s okolitým prostredím 

 

 

Špeciálna očista pri rôznom skupenstve CHNL 

a. Únik plynnej CHNL – nedochádza k nebezpečnej kontaminácii terénu, budov a materiálu, 

nie je teda potrebné plánovať špeciálnu očistu, potrebné je vykonať hygienickú očistu 

personálu CO a záchranných zložiek nasadených v priestore zásahu a to použitím vodnej 

clony aby vznikla CHNL, s ktorou sa zaobchádza ako s kvapalnou CHNL. 

b. Únik kvapalnej CHNL – použiť dostupné látky s veľkou absorpčnou schopnosťou (vapex, 

piesok) na zabránenie prieniku CHNL do okolia, následne ich môžeme mechanicky zbierať 

do kontajnerov, pri určitých CHNL môžeme využiť možnosť neutralizácie. 

c. Únik pevnej (práškovej) CHNL – mechanické zozbieranie, vysatie, pozametanie a uloženie 

CHNL do vhodných  uzatvoriteľných nádob. 
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Odporúčaný postup na vykonanie špeciálnej očisty 

 

a. Špeciálna očista terénu 

 Chemický spôsob 

o  polievanie terénu dekontaminačným roztokom 

o  posýpanie terénu práškovitou dekontaminačnou látkou  

 Mechanický spôsob 

o odstraňovanie (skrajovanie) vrstvy kontaminovaného povrchu 

o  umiestňovanie do kontajnerov a likvidácia v závislosti od druhu CHNL 

 

Dekontaminácia sa vykonáva v prípade, že neprebehne samovoľný chemický rozklad 

CHNL alebo odparenie v prijateľnom čase 

 

 

b. Špeciálna očista budov 

- Je komplikovaná, vykonáva sa hlavne kropením vodou a chemickými 

dekontaminačnými roztokmi 

- Pokiaľ je to možné , využíva sa samovoľná dekontaminácia  

 

c. Špeciálna očista materiálu 

 

- Vykonáva sa špecificky podľa druhu povrchu materiálu 

- U hladkých povrchov (sklo, plasty a podobne) je jednoduchá – sú aplikované príslušné 

dekontaminačné roztoky 

- U pórovitých povrchov ( drevo, koža, textil)  je zložitá – dôkladne vykonávať 

dekontamináciu opakovane s predĺžením pôsobením dekontaminačných roztokov 

- 2 – 3 násobná spotreba dekontaminačných roztokov 

- Textil a iné drobné predmety sa dekontaminujú praním, prípadne vyklepávaním 

a vysávaním 
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3.7 Mimoriadna udalosť spojená s únikom biologických 

nebezpečných látok  

 

Pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s únikom biologických nebezpečných látok 

textová  časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení sa dopĺňa o nové 

skutočnosti uvedené v tomto článku. 

 

3.7.1 Prehľad možností ohrozenia, fázy vývoja ochorení, intenzitu šírenia 

prenosných ochorení 

Prehľad možností ochorenia 

Pre proces šírenia nákazy sú charakteristické 3 základné podmienky 

1. Prítomnosť prameňa pôvodcu nákazy 

2. Uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy 

3. Prítomnosť vnímavej osoby  

 

Prameň pôvodcu nákazy 

- Biologické prostredie – živý makroorganizmus, človek alebo  zviera, v ojedinelých 

prípadoch  rastlina alebo prostredie (pôda), v ktorom sa choroboplodné zárodky prirodzene 

vyskytujú 

- Antroponózy – choroby ktoré sa prenášajú z človeka na človeka – asi 2/3 všetkých 

infekčných ochorení 

- Zoonózy – choroby, ktoré sa prenášajú na ľudí z nakazených zvierat, ďalší prenos 

z človeka na človeka je výnimočný (pľúcna forma moru) podobne ako prenos z človeka na 

zviera 

 

Uskutočnenie prenosu pôvodcu nákazy 

a. Nepriamy prenos  

o  prehltnutie – ingescia pôvodcu nákazy 

o  vdýchnutie – inhalácia pôvodcu nákazy 

o  krvná cesta – vpravenie pôvodcu nákazy krvnou cestou 

b. Priamy prenos 

o  fyzický kontakt – dotyk prostredníctvom kože, sliznice 

 

Faktory prenosu, ktoré závažne ovplyvňujú proces šírenia nákazy 

 Voda – má ako faktor prenosu najväčší význam, môže sa kontaminovať priamo alebo 

nepriamo prostredníctvom pôdy 

 Pôda – kontaminácia pôdy sa môže skôr či neskôr prejaviť kontamináciou vody 

 Vzduch – kontaminovaný vzduch najmä v uzatvorených miestnostiach býva veľmi častým 

faktorom prenosu nákazy dýchacích ciest 

 Potraviny – požitie skazených alebo kontaminovaných potravín môže byť príčinou 

rozsiahlych epidémií črevných nákaz 
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Pri uskutočňovaní prenosu pôvodcu nákazy majú osobitnú úlohu živé vektory – článkonožce 

(hmyz, kliešte). 

Vektory 

o  Mechanické – prenášajú pôvodcu nákazy iba mechanicky na povrchu svojho tela alebo 

na nožičkách bez toho, že by sa pôvodca nákazy vo vektore rozmnožoval (mucha 

domáca môže priniesť týfusové baktérie z výkalov nosiča na potraviny) 

o Biologické – v ich organizme sa pôvodca nákazy rozmnoží alebo v nich prebieha 

vývojové štádium parazita (malária) 

 

 

Prítomnosť vnímavej osoby 

 Vnímavosť je všeobecná alebo špecifická pričom všeobecnú vnímavosť je na viaceré 

choroby a špecifická je len na určitú chorobu 

 Odolnosť  - imunita – je opak vnímavosti delíme ju 

o všeobecná – hovoríme jej aj rezistencia podporuje ju primeraná životospráva 

o špecifická – voči určitej chorobe 

o vrodená – prenos protilátok z matky na dieťa (novorodenca) trvá krátko, zo 

strany dieťaťa ide  o pasívny príjem protilátok 

o získaná – prirodzená – prekonaním ochorenia, alebo umelá získaná 

prostredníctvom očkovania alebo podaním hotových protilátok vo forme 

ochranných sér alebo imunoglobulínov  

 

 

Prírodné a sociálne faktory v procese šírenia  nákazy  

 

Prírodné faktory: sú všetky faktory živej a neživej prírody môžu zasahovať do procesu 

šírenia nákazy (teplota, vlhkosť, podnebie, zemepisná šírka, fauna, flóra). Tieto faktory sú účinné 

aj bez zásahu človeka. 

Sociálne faktory: akékoľvek prejavy činnosti ľudskej spoločnosti, ktoré priaznivo alebo 

nepriaznivo ovplyvňujú proces šírenia nákazy najmä sú to tieto: 

- Hospodársky vývoj krajiny 

- Životná úroveň obyvateľstva 

- Spôsob a druh zamestnania obyvateľstva 

- Vojny 

-  Živelné pohromy 

- Úroveň zdravotnej služby 

Sociálne faktory sú v procese šírenia nákazy rozhodujúce a určujúce. 

 

Fázy vývoja ochorení 

1. Inkubačný čas 

2. Prodromálne (začiatočné) príznaky 

3. Rozvinuté klinické príznaky 

4. Rekonvalescencia (uzdravovanie) 
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1. Inkubačný čas: je interval medzi vniknutím mikroorganizmu do makroorganizmu a objavením 

sa prvých príznakov ochorenia. 

 

Pre každú infekciu je charakteristický určitý – minimálny, maximálny a priemerný inkubačný 

čas, ktorý závisí od : 

- vlastností a množstva mikroorganizmov vyvolávajúcich infekciu 

- miesta, kde do makroorganizmu vnikajú 

- obranných schopností makroorganizmu 

Infekčné ochorenie môže prebieha buď akútne (prudko a náhle) alebo chronicky (zdĺhavo). 

Väčšina infekčných chorôb sa vyznačuje akútnym priebehom. 

 

 

2. Prodromálne príznaky: predzvesť choroby, môžu byť prítomné už na konci inkubačného času, 

nie sú charakteristické pre to ktoré infekčné ochorenie, sú celkovou reakciou organizmu na 

vniknuté infekčné agens.  

 Najčastejšie k nim patrí:  

- Zvýšenie telesnej teploty až horúčka, zvýšená únavnosť 

- Malátnosť, nechutenstvo 

- Rôzne bolestivé syndrómy (bolesti hlavy, svalov, kĺbov) 

- Nauzea, vracanie 

- Poruchy trávenia (hnačky) 

- Zápal horných dýchacích ciest (nádcha, kašeľ, zápal mandlí a nosohltana) 

- Zápal očných spojiviek  

 

 

3. Rozvinuté klinické príznaky: teda vlastné ochorenie vyznačuje sa príznakmi, ktorých príčinou 

je porušenie orgánov alebo orgánových systémov, spôsobené príslušným mikroorganizmom 

alebo produktmi jeho látkovej výmeny. 

 

V každej fáze infekčného ochorenia môžu nastať komplikácie – nezvyčajné závažné 

príznaky alebo nezvyčajné poškodenie, ktoré môže vyvolať buď mikroorganizmus, ktorý spôsobil 

základné ochorenie alebo iné mikróby, pre ktoré vytvorilo základné ochorenie vhodné podmienky. 

 

Pojmy charakterizujúce rýchlosť nástupu a vývoja choroby 

a. Perakútny priebeh – vznik a vývoj choroby je veľmi rýchly (minúty, hodiny – napr. 

anafylaktický šok, náhla srdcová smrť) 

b. Akútny priebeh – trvá niekoľko dní až týždňov, obyčajne do 3 týždňov 

c. Subakútny priebeh – choroba trvá dlhšie ako 3 týždne a obyčajne nie viac ako 6 týždňov 

d. Chronický priebeh – choroba trvá dlhšie než 6 týždňov, nezriedka počas celého života 

Rýchlosť nástupu a vývoja choroby ako aj jej priebeh závisí od druhu a intenzity noxy, ktoré 

chorobu spôsobili a od kapacity a rýchlosti aktivácie obranných systémov, ktoré môže organizmus 

proti noxe použiť. (Noxa – príčina choroby, škodlivosť) 

 

 



 

 

SM 013 
Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti 

Strana 32 z 42 

 
4. Rekonvalescencia: stav po chorobe, uzdravovanie, zotavovanie. 

U infekčných ochorení sa líši podľa druhu a závažnosti ochorenia, miznú subjektívne 

ťažkosti a objektívne pozorovateľné príznaky choroby, v prevažnej väčšine prípadov prestáva aj 

vylučovanie pôvodcov nákazy (končí sa obdobie nákazlivosti). 

Zriedkavo prechádza akútne ochorenie do chronického, pri ktorom príznaky choroby 

pretrvávajú týždne, mesiace i roky (napr. tuberkulóza). 

 

Infekčné ochorenie môže zanechať následky 

o  reverzibilné (prechodné) – po určitom čase sa upravia 

o  ireverzibilné (trvalé) – úplne sa neupravia 

 

Niektoré infekcie prechádzajú po vymiznutí klinických  príznakov do nosičstva patogénnych 

mikroorganizmov: 

o  dočasné – krátkotrvajúce (napr. dyzentéria, salmonelóza) 

o  trvalé – doživotné ( brušný týfus, vírusová hepatitída B) 

 

Recidíva je opätovné vzplanutie klinických príznakov infekčného ochorenia ešte pred skončením 

fázy rekonvalescencie. Návrat základných klinických príznakov, ktorých pôvodcom je 

mikroorganizmus, ktorý infekciu vyvolal a ešte z tela nevymizol  

 

Reinfekcia je opätovná infekcia s tým istým mikroorganizmom, ktorý vyvolal základné ochorenie, 

zjavuje sa po rekonvalescencii,  časové obdobie medzi rekonvalescenciou a reinfekciou môže byť 

rozlične dlhé  

 

Super infekcia vzniká počas priebehu infekcie spôsobenej určitým druhom mikroorganizmov a je 

vyvolaná iným mikróbom (v priebehu chrípky môže vzniknúť zápal pľúc, vyvolaný stafylokokmi) 

 

 

Intenzita šírenia prenosných ochorení - stupne intenzity procesu šírenia nákazy.  

Jednotlivé stupne infekčného ochorenia sa môžu časovo i miestne vyskytovať v rôznej 

intenzite 

 

Podľa stupňa intenzity môže ísť o: 

1. Sporadický výskyt – jednotlivé prípady ochorenia sa vyskytujú roztrúsene alebo ojedinele 

v čase i v mieste a medzi jednotlivými prípadmi ochorenia nie je známa epidemiologická 

súvislosť 

2. Epidemický výskyt – nahromadenie viacerých ochorení vyvolaných v pomerne krátkom 

čase na ohraničenom území tým istým pôvodcom nákazy 

3. Pandemický výskyt – rozsiahla epidémia s neurčitým časovým ohraničením a prakticky 

bez ohraničenia v mieste, pri čom býva postihnuté veľké množstvo ľudí na rozsiahlom 

území 
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Epidemiologická surveillance (epidemiologická bdelosť dohľad)  

- Efektívny spôsob kontroly infekčných ochorení, ktorý predpokladá  zabezpečenie 

systému spoľahlivého hlásenia sporadických ochorení a epidémií vrátane 

epidemiologického štúdia choroby ako dynamického procesu 

- Komplexné a sústavné získavanie všetkých dostupných informácií o procese šírenia 

nákazy a sledovanie všetkých podmienok a faktorov, ktoré tento proces ovplyvňujú 

 

Pri surveillance sa sledujú faktory a okolnosti, ktoré výskyt určitého ochorenia ovplyvňujú 

alebo môžu ovplyvňovať. Cieľ surveillance je obmedzenie výskytu až likvidácia (eradikácia) určitej 

choroby. 

 

3.7.2 Organizácia a riadenie reakcií na vznik a rozvoj prenosného ochorenia 

 Zákon 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších 

predpisov  definuje: 

Prenosné ochorenie ako chorobu vyvolanú biologickým faktorom, ktorý je schopný vyvolať 

individuálnu alebo hromadnú infekciu, ochorenie alebo otravu ľudí 

Izoláciu ako oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od 

iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia  

Karanténne opatrenia ako karanténu, zvýšený zdravotný dohľad a lekársky dohľad 

Epidémiu ako výskyt najmenej troch prípadov ochorení, ktoré sú v epidemiologickej 

súvislosti 

Pandémiu ako rozsiahlu epidémiu s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez 

ohraničenia v mieste, ktorá  postihuje veľké množstvo ľudí na rozsiahlom území 

 

V súlade s vyhláškou  MZ SR č 585/2008 Z.z. o prevencii a kontrole prenosných ochorení 

mimoriadna epidemiologická udalosť je ak sa nad očakávanú úroveň v určitom mieste alebo čase 

vyskytne: 

 Podozrenie na prenosné ochorenie 

 Prenosné ochorenie 

 Úmrtie na prenosné ochorenie 

 

Presiahnutie očakávanej úrovne výskytu prenosného ochorenia, podozrenia na prenosné 

ochorenie alebo úmrtia na prenosné ochorenie určuje RUVZ v závislosti od závažnosti prenosného 

ochorenia. 

 

 

Mimoriadna epidemiologická udalosť vzniká pri podozrení na : 

- Výskyt prenosných ochorení a syndrómov podliehajúcich povinnému 

medzinárodnému hláseniu -  pravé kiahne, detská obrna spôsobená divým typom 

poliovírusu, chrípka spôsobená novým sub typom, závažný akútny respiračný 

syndróm  

- Vznik rýchlo sa šíriacich a život ohrozujúcich nákaz - hemoragická horúčka, cholera, 

pľúcny mor, žltá zimnica, vtáčia chrípka 
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- Hromadný výskyt prenosných ochorení 

- Použitie biologických bojových látok 

 

Opatrenia vykonávané v súvislosti s výskytom alebo podozrením na výskyt prenosného 

ochorenia a jeho šírením 

1. Monitorovanie epidemiologickej udalosti a hlásenie prenosného ochorenia, ktoré sa 

vykonáva podľa zoznamu povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na 

ochorenie a nosičov choroboplodných  mikroorganizmov - BEZODKLADNE  sa hlásia 

príslušnému RUVZ a to osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou 

2. Podávanie informácií o podozrení na výskyt mimoriadnej udalosti, pri ktorej RUVZ 

v rámci svojej pôsobnosti bez zbytočného odkladu po overení hlásenia o výskyte 

mimoriadnej udalosti nariadi opatrenia na predchádzanie ochoreniam v ohnisku nákazy 

3. RUVZ 

a. Nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam 

a postupuje  v súlade s aktuálnym proti epidemickým plánom na vykonanie 

mimoriadnych opatrení v danom regióne 

b. Výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti oznámi poskytovateľom 

zdravotnej starostlivosti 

 

Postup pri zisťovaní pôvodcov prenosného ochorenia (vojenské použitie biologických zbraní, 

zneužitie biologických nebezpečných látok, bioterorizmus) : 

 

1. Detekcia pôvodcov prenosného ochorenia 

a. Príznaky prítomnosti pôvodcu prenosného ochorenia v prostredí (neúmerne 

vysoký počet ochorení s možným následkom smrti) 

b. Nešpecifické určenie pôvodcu prenosného ochorenie (nevie sa o akého ide) 

c. Ochranné opatrenia – používanie PIO, nešpecifická profylaxia 

2. Diagnostika pôvodcov prenosného ochorenia 

a. Odobratie vzoriek biologického materiálu (od chorých, mŕtvych, z okolitého 

prostredia) 

b. Transport do laboratória 

c. Laboratórne zistenie 

3. Identifikácia  

a. Špecifické zistenie pôvodcu prenosného ochorenia 

b. Ochranné opatrenia – špecifická profylaxia 

 

Opatrenia vykonávané v súvislosti s výskytom alebo podozrením na výskyt prenosného 

ochorenia a jeho šírením 

 

1. Epidemiologické vyšetrovanie 

- Vykonáva sa na všetkých miestach, kde možno v súvislosti s ochorením alebo 

podozrením na ochorenie zistiť okolnosti dôležité na  

 Vymedzenie ohniska nákazy 

 Posúdenie príčin a spôsobov šírenia ochorení 
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 Vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných 

ochorení 

 

2. Opatrenia v ohnisku nákazy (nariadenia RUVZ) 

- Očkovanie osôb, ktoré sú v priamom kontakte s chorou osobou 

- Karanténne opatrenia (zvýšený zdravotný dozor, lekársky dohľad, karanténa) 

 Zvýšený zdravotný dozor – nariadenie osobe podozrivej z nákazy vyšetrovanie 

a sledovanie jej zdravotného stavu, 

 Dočasný zákaz výkonu epidemiologicky závažných činností 

 Zákaz činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť 

 Úpravu pracovných podmienok na pracovisku 

 Lekársky dohľad – nariadená pravidelná kontrola zdravotného stavu osoby 

podozrivej z nákazy termíny a druh vyšetrení v rámci lekárskeho dohľadu určuje 

RUVZ a lekár  

 Karanténa – je nariadená osobe podozrivej z nákazy a zahŕňa izoláciu, 

vyšetrovania, pozorovania  

  môže byť v rámci lekárskeho dohľadu v domácom prostredí alebo v inom 

prostredí prirodzenom nakazenej osobe 

 Ruší sa uplynutím maximálnej inkubačnej doby alebo dvojnásobnej doby danej 

infekcie, ktorá sa počíta odo dňa izolácie posledného chorého, po vykonaní 

konečnej ohniskovej dezinfekcie 

 Izolácia – osoba chorá na prenosné ochorenie, osoba podozrivá z prenosného 

ochorenia, sa počas jej infekčnosti oddelí od ostatných osôb s cieľom zabrániť, aby 

sa vnímavé osoby nakazili prenosným ochorením 

 Izoláciu nariaďuje RUVZ 

 

 

Pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v SR 

 

Organizácia riadenia reakcií na progresiu pandémie chrípky na úrovni štátu je definovaná 

v nasledujúcom grafe. 
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Vysvetlivky :  

- BR SR – bezpečnostná rada 

- PKV SR – pandemická komisia vlády  

- ÚKŠ SR – ústredný krízový štáb SR 

- KBR SR – bezpečnostná rada SR 

- OS PKV – operačné stredisko pandemickej komisie vlády SR 

- S ÚKŠ SR – stredisko ústredného krízového štábu 

- PS M – pandemické stredisko  

- WHO – svetová zdravotnícka organizácia 

- EWRS – systém rýchleho varovania a reakcie 

 

Krajské úrady v prípade vyhlásenia pandémie: 

1. Zriadia pandemické strediská krízového štábu Krajského úradu 

2. Budú riešiť požiadavky pre zachovanie vnútornej bezpečnosti v miestach s nariadenou 

karanténou 

3. Budú organizovať núdzové zásobovanie obyvateľstva v karanténe potravinami a inými 

základnými, životne dôležitými potrebami v súčinnosti s policajným zborom 

 

Obce v prípade vyhlásenia pandémie môžu na svojom území: 

- Zakázať hromadné podujatia 

- Zintenzívniť zdravotnú výchovu 

 

 

Vláda SR 

BR SR PKV SR ÚKŠ SR 

KBR SR OS PKV S ÚKŠ SR 

PS M 
PS  Krajský 

úrad 
WHO EWRS 

Ministerstvá 
Krajský úrad 
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Distribúcia ochranných rúšok 

 

 
Legenda:  

1. Štátne hmotné rezervy zabezpečia nákup rúšok 

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v sídle kraja RÚVZ – na základe podpisu 

zmluvy so SŠHR uskladnia rúšky a zabezpečia ich presun na ostatné RÚVZ podľa 

potreby 

3. RÚVZ v príslušnom regióne – zabezpečia distribúciu rúšok obyvateľstvu prostredníctvom 

mestských a obecných úradov 

 

 

 

Obyvateľstvo 

Mestské úrady 

Obecné úrady 

RÚVZ 3 

(distribúcia) 
Štátne hmotné rezervy 1 

ÚVZ SR 

Vláda SR 

Pandemická 

komisia 

RÚVZ v sídle kraja 2 

(uskladnenie) 
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Distribúcia antivirotík a respirátorov 

 

 
 

 

Legenda:  

1. ŠHR zabezpečia nákup antivirotík a respirátorov 

2. RÚVZ na základe podpisu zmluvy so ŠHR uskladnia antivirotiká a respirátory 

a zabezpečia ich presun  na ostatné  RÚVZ podľa potreby 

3. RÚVZ  v príslušnom regióne  zabezpečia distribúciu antivirotík a respirátorov lekárom 

v regiónoch 

 

3.7.3 Riadenie a likvidáciu následkov prenosného ochorenia vrátane 

dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie a určenie priestorov na hromadné 

pochovávanie zomretých osôb a na neškodné odstraňovanie uhynutých 

a usmrtených hospodárskych zvierat. 

1. Zaistenie priestoru výskytu biologických nebezpečných látok.  

2. Ohraničenie ohniska nákazy (určí RÚVZ). 

3. Monitorovanie vývoja možného ohrozenia z ohniska nákazy vykonáva RÚVZ na 

základe vývoja počtu chorých, podozrivých z ochorenia, podozrivých z nákazy 

a výsledkov bakteriologických vyšetrení. 

4. Odber, transport, doručovanie vzoriek materiálu na rýchlu diagnostiku a identifikáciu. 

Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie slúži na: 

- spresnenie klinickej diagnózy 

- následnú špecifickú liečbu 

- objasnenie vzniku šírenia infekčných ochorení 

Praktickí lekári v 

regiónoch 

RÚVZ 3 (distribúcia) 

RÚVZ v sídle 

príslušného kraja 2 

(uskladnenie) 

Štátne hmotné rezervy 1 

ÚVZ SR 

Vláda SR 

Pandemická 

komisia 
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- zistenie prameňa pôvodcu nákazy a prípadne kontaminácie vonkajšieho prostredia 

Riadenie a likvidácia následkov prenosného ochorenia 

a) Transport chorých a podozrivých z nákazy do určených zdravotníckych zariadení 

b) Vykonávanie zdravotného dozoru 

c) Príprava a realizácia opatrení pre karanténu alebo izoláciu podozrivých z nákazy 

-  karanténne opatrenia určí hygienik z RÚVZ 

-  v prípade, že sa karanténne opatrenia budú realizovať v mieste bydliska, tieto bude 

realizovať príslušný obvodný lekár 

-  uzavretie priestoru karantény zabezpečia zložky PZ v súčinnosti s RUVZ a orgánmi 

samosprávy 

d) Transport chorých zvierat a zvierat podozrivých z nákazy do určených veterinárnych 

zariadení  

 

Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov 

Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa v ohnisku nákazy vykonáva:  

1. Dezinfekcia 

2. Dezinsekcia 

3. Deratizácia 

 

Ohniskovú dezinfekciu vykonávajú:  

a) V zdravotníckom zariadení - odborní pracovníci zdravotníckeho zariadenia a  

b) Mimo zdravotníckeho zariadenia – iné osoby podľa pokynov lekára alebo  RUVZ. 

 

Vo vozidle v ktorom sa prepravovala osoba chorá na prenosné ochorenie, sa musí po 

prevoze bezodkladne vykonať ohnisková dezinfekcia a podľa potreba aj dezinsekcia 

Na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu možno použiť len biocídne prípravky registrované 

v Centre pre chemické látky a prípravky.  

Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení § 8a zákona č. 596/2002 Z.z. 

upravuje dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu takto : 

 

„Dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia 

(1) Každý kto vykonáva dezinfekciu, dezinsekciu alebo deratizáciu je povinný: 

a) Používať pri svojej činnosti len prípravky, ktorých používanie schválil príslušný orgán na 

ochranu zdravia a dodržiavať návod výrobcu 

b) Používať prípravky a postupy len v nevyhnutne potrebnej miere na dosiahnutie účelu 

vykonávanej činnosti 

c) Kontrolovať ich účinnosť 

(2) Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako bežnú činnosť je povinná vykonávať každá osoba, 

a to ako súčasť čistenia a bežných technologických a pracovných postupov 

(3) Dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu ako špeciálnu činnosť okrem dezinfekcie vykonávanej 

zdravotníckymi pracovníkmi v zdravotníckych zariadeniach môžu vykonávať len osoby, ktoré 

spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom 
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(4) Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vykonávajú dezinsekciu 

a deratizáciu ako špeciálnu činnosť sú povinné oznámiť začiatok každej takejto činnosti 

príslušnému orgánu na ochranu zdravia a to najneskôr 48 hodín pred jej začiatkom 

V oznámení sa uvedie aj miesto a čas vykonania dezinsekcie alebo deratizácie a druh prípravku, 

ktorý sa má použiť.“ 

 

3.8 Grafická časť  

 

Grafická časť protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení spravidla obsahuje:  

a) Poloha zdroja nebezpečnej látky s oblasťou ohrozenia 

b) Evakuačné trasy a priestory na umiestnenie evakuovaných osôb 

c) Rozmiestnenie kontrolných stanovíšť 

d) Rozmiestnenie zariadení na varovanie s vyznačením hranice spoľahlivého účinku 

 

3.9 Tabuľková časť 

Žiadosť na zaradenie účastníckej telefónnej stanice do prednostného spojenia 

Úplná adresa odberateľa 

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou 

Banská Bystrica 

Nám. L. Svobodu 4 

974 09 Banská Bystrica 

Identifikačné číslo (IČO): 379 579 37 Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2021928150 

Vybavuje: Júlia Výbohová Linka: 048 / 4135996 

Dátum vyžiadania:  

Spoplatnenie vykonať na telefónnu stanicu 

číslo: 

Spoplatnenie vykonať na číslo bankového 

účtu: 

Meno a podpis vedúceho zamestnanca 

odberateľa: 

Ing. Marianna Hoghová 

Ing. Juraj Gallo 

 

Dodávateľ:  

Zabezpečené: od: do: 

Cena:  

Vybavuje (meno a podpis):  
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Por. 

číslo 

Číslo telefónnej 

stanice alebo 

telefónnej 

prípojky           

(aj 

s predvoľbou) 

Určenie telefónnej stanice Zabezpečené 

Poznámky 

(napr. založené 

pracovisko, 

telef.prípojka do 

pobočkovej 

ústredne) pracovisko byt áno nie 

1. 048/4726501 áno    
Ing. Hoghová 

Sekretariát  

2. 048/4726576 áno    Ing.Gallo 

3. 048/4726577     
MUDr. Hanula, 

PhD. 

4. 048/4726556 áno    
MUDr. Petrík 

MUDr. Čutora 

5. 048/4135996 áno    Výbohová 

6. 048/4183382  áno   -„- 

7. 048/4726592 áno    Mgr.Pohorelá 

8. 048/4726526 áno    
Ing. Kukučka 

 

9. 048/4726511 áno    ústredňa 

 

Odtlačok pečiatky a podpis     Odtlačok pečiatky a podpis 

odberateľa:                             dodávateľa: 
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4. Súvisiaca dokumentácia 

- Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok 

- Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí  

 

5. Prílohy / formuláre 

Príloha č. 1  Plán ukrytia 

Príloha č. 2.01 Plán evakuácie 

Príloha č. 3   Analýzy územia územného obvodu obvodného úradu Banská  

   Bystrica z hľadiska možných mimoriadnych udalostí 

Príloha č. 4   Štatút Evakuačnej komisie 

 

6. Záverečné ustanovenia 

  Zamestnanci organizácie, ktorým vyplývajú povinnosti z tejto SM 013 sú nimi viazaný do 

odvolania. 

 Táto smernica je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha 

aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností. 

 Ustanoveniami tejto smernice sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie. 

Vyvodením postihu nezanikajú povinnosti, za porušenie ktorých bol postih vyvodený. 

Za kontrolu, aktuálny obsah a aktualizáciu smernice je zodpovedný referent Civilnej 

ochrany. 

Smernicu a jej zmeny posudzuje medicínsky riaditeľ a schvaľuje generálny riaditeľ DFNsP 

BB. 

Smernica SM 013 nadobúda účinnosť dňom 01.04.2017. 

Číslo spisu AB2-013/2017. 

 


