
PRÍPRAVA  OBYVATEĽSTVA  NA  SEBAOCHRANU  A VZÁJOMNÚ  POMOC   (POSVP) 
 

Hlavnou témou POSVP pre rok 2016 je: „Rozlišovanie varovných signálov a činnosť obyvateľstva na 
signály“  

VAROVANIE   OBYVATEĽSTVA 

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je 
vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály  sú následne 
dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

 
VAROVNÉ SIGNÁLY A SIGNÁL KONIEC OHROZENIA 

Varovný signál  „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“  
sa vyhlasuje  dvojminútovým kolísavým tónom sirén a 

 následne  je  doplnený slovnou – hovorenou informáciou 

o podrobnostiach a charaktere ohrozenia. Počas vojnového 

stavu a počas vojny sa ním vyhlasuje aj ohrozenie v prípade 

možného vzdušného napadnutia územia štátu  

 
 
 

2 min. 

 

 

Varovný signál „OHROZENIE VODOU“  
sa vyhlasuje šesťminútovým stálym tónom sirén a následne je 

doplnený slovnou informáciou 

 
6 min. 

„KONIEC OHROZENIA“ 
dvojminútový stály tón sirén bez opakovania 

 
2 min. 

Vždy druhý piatok v mesiaci sa o 12.00 hod. preskúšava prevádzkyschopnosť systémov varovania 

dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach 

mimo tohto termínu informujú rozhlas, televízia a tlač ! 

   Ak zaznie varovný signál: 
� vznikla mimoriadna udalosť, 
� podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje, 
� počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného 

(mestského) rozhlasu. 
 

Správanie sa obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu 
pri pobyte v budove pri pobyte mimo budovu 

• zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), 
• vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, 

dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu,  
• pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých 

častí tela, 
• zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, 
• riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, 
• pripravte si evakuačnú batožinu, 
• telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, 
• poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám 

neschopným pohybu, starším osobám, postarajte sa o deti bez 
dozoru, 

• zachovávajte rozvahu a pokoj, 
• budovu opustite len na pokyn. 

• zachovajte rozvahu, zorientujte sa 
podľa situácie a rozhodnite sa pre 
opustenie priestoru ohrozeného 
nebezpečnou chemickou látkou, 

• vaše rozhodnutie je závislé od smeru 
vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo 
zdroja úniku a vašej polohy; ak sa 
nachádzate v smere vetra a ste v 
časovej tiesni, okamžite vyhľadajte 
ukrytie v budovách a postupujte ako pri 
pobyte v budove. 

 

 

Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela 
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli 

vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela. Používajú sa najmä pri: 
� presune osôb do úkrytov, � prekonávaní zamoreného priestoru 

� úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou � evakuácii obyvateľstva 



Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady: 

� celý povrch tela musí byť zakrytý, 

� všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť, 

� na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo  použite 

odev v niekoľkých vrstvách. 

 

Integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112 
Integrovaný záchranný systém je koordinovaný postup jeho zložiek    pri  zabezpečovaní  ich  pripravenosti 

 pri  vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v tiesni. 
 

ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 

112  Koordinačné stredisko IZS (v 8 krajoch) 158  Štátna polícia 

150  Hasičský a záchranný zbor  159  Mestská polícia 

155  Záchranná zdravotná služba  18 300  Horská záchranná služba 

 
V integrovanom záchrannom systéme pôsobia :  

a) Základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: 
� Hasičský a záchranný zbor, 
� Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby, 

� Kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany, 
� Banská záchranná služba  
� Horská záchranná služba. 

 

Poskytujú bezodkladne odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe pokynu 

koordinačného strediska alebo svojho operačného strediska tiesňového volania. 

Vykonávajú organizačné, technické a ďalšie opatrenia na poskytovanie pomoci v tiesni a na ten účel sa 

vybavujú technickými a vecnými prostriedkami, 
 

b) Ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému: 
� Ozbrojené sily Slovenskej republiky, 
� obecné (mestské) hasičské zbory, 
� závodné hasičské útvary, 
� závodné hasičské zbory, 
� pracoviská vykonávajúce štátny dozor  
      alebo činnosti podľa osobitných predpisov 

� jednotky civilnej ochrany, 
� obecná polícia, 
� Slovenský Červený kríž, 
� iné právnické osoby a fyzické a osoby, ktorých 

predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri 
ochrane života, zdravia a majetku. 

 

Poskytujú odbornú, zdravotnú, technickú a ďalšiu potrebnú pomoc v tiesni na základe vyzvania 

koordinačným strediskom alebo operačným strediskom tiesňového volania, alebo na základe pokynu svojho 

dispečerského pracoviska. 

V rámci integrovaného záchranného systému sa na poskytovaní pomoci v tiesni podieľajú aj ďalšie 

právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a ostatné fyzické osoby formou vecného plnenia 

alebo osobnej pomoci. 

 
Každý je povinný pri zásahu na výzvu veliteľa zásahu, oprávnenej osoby alebo operačného strediska 

tiesňového volania poskytnúť pomoc, ktorá spočíva: 

� v osobnej pomoci alebo inej pomoci potrebnej na záchranu života, zdravia alebo majetku,  

� vo vecnom plnení potrebnom na záchranu života, zdravia alebo majetku. 

 

 Bezprostredne po zásahu je veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba povinná vystaviť na žiadosť osoby, 

ktorá poskytla pomoc písomné potvrdenie o poskytnutí pomoci. 

 

Pri požiadaní o osobnú pomoc a pri ukladaní vecných plnení treba prihliadať na to, aby sa tým 

neohrozila výživa toho, kto osobnú pomoc alebo vec poskytol, prípadne výživa jeho rodiny, alebo aby sa 

neohrozil chod jeho podnikateľskej činnosti. 

 

Osobnú pomoc alebo vecné plnenie nie je povinný poskytnúť ten, kto by tým ohrozil život alebo 

zdravie vlastné alebo inej osoby. 
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