
 

Obec Kráľov Brod  - TEST CIVILNÁ OCHRANA   
1. Nebezpečné látky sa na účely civilnej ochrany členia na: 

a) *chemické nebezpečné látky, rádioaktívne nebezpečné látky a biologické nebezpečné látky 
b) pohonné hmoty, farby a laky 
c) chemické nebezpečné látky, plyny a umelé hnojivá 

 
2. Medzi zásady ochrany pred nebezpečnými látkami patrí: 

 a) * opustiť oblasť ohrozenia (kontaminovaný  priestor) kolmo na smer vetra s použitím 
improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany 

b) zistiť o akú nebezpečnú látku sa jedná 
c) odstaviť svoje motorové vozidlo čo najbližšie ku zdroju úniku nebezpečnej látky a privolať 

pomoc 
 
3. Ktoré priestory budov sú optimálne na ochranu osôb pri úniku chemickej nebezpečnej látky? 

a) suterénne priestory 
b) *3 poschodie a vyššie 
c) zásadne pivničné priestory 
 

4. Biologické prostriedky a toxické chemické látky  sa vo forme oblaku šíria vždy ?  
a) kolmo na smer vetra 
b) *v smere prízemného vetra 
c) všetkými  smermi rovnako 
 

5. Ochranná maska alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na: 
a) *rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pobyt v ňom 
b) vykonávanie dlhodobých opráv poškodených zásobníkov nebezpečných látok 
c) na dlhodobí pobyt v kontaminovanom priestore 

 
6. Na improvizovanú ochranu celého povrchu tela môžeme použiť 

a) dáždniky, široké klobúky 
            b) *kombinézy, odevy, plášte, pláštenky 
            c) obväzy, masti, papier 
 

7. Evakuačná batožina môže mať hmotnosť najviac! 
            a) *25 kg pre dospelých, 15 kg pre deti a 5 kg  príručnej batožiny 
            b) 20 kg na osobu 
            c) 20 kg pre dospelých a 10 kg pre deti 
 

8. V evakuačnej batožine nesmie chýbať predovšetkým ? 
a) domáce zvieratá ... 
b) cigarety, drogy a omamné látky... 
c) *osobné doklady, peniaze a iné cennosti, lieky, nevyhnutné zdravotnícke pomôcky ... 

 
9. Číslo linky tiesňového volania Integrovaného  záchranného systému je ? 

a)   212 
b) *112 
c)   912 

 
10. Varovný signál „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, používaný pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej 

udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, predstavuje 
a) *2-minútový kolísavý tón sirén a  následne  je doplnený slovnou – hovorenou informáciou 
b)  5- minútový kolísavý tón sirén 
c)  slovná informácia v trvaní dvoch minút. 

                                                                                                                              *správne odpovede 


