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Pokyn
generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vypracovanie dokumentu
„Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“

Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Číslo: KMCO-27-23/CO-2008
Bratislava: 21. novembra 2008
Vybavuje: Ing. Dušan Štefanka
Číslo telefónu: 02/4859 3202

Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky vydáva pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej
ochrany na vypracovanie „Analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych
udalostí“1) (ďalej len „analýza“).

Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Tento pokyn určuje štruktúru, obsah a rozsah vypracovania analýzy a termíny jej
aktualizácie.
Čl. 2
Obsah analýzy
(1) Analýza sa vypracúva v štruktúre a obsahu nasledovne:
A. Geografická, demografická a hospodárska charakteristika územia:
a) geografická poloha a profil hodnoteného
susediacich regiónov, prevládajúci profil ),
b) kategorizácia hodnoteného územia2) ,

1)

2)

územia

(stručný

popis

polohy,

§ 12 ods.1 písm. c), § 13 ods.1 písm. a), § 14 ods.1 písm. a), zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.

c) hospodárske zameranie hodnoteného územia (stručné údaje o prevládajúcej
priemyselnej alebo poľnohospodárskej výrobe, ktorá môže byť potenciálnym
zdrojom vzniku mimoriadnych udalostí, popr. môže významne ovplyvniť ich
priebeh).
B. Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí
B.1. Živelné pohromy
a) oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných
tokov,
b) oblasti možných veľkých lesných požiarov,
c) oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál
a lavín,
d) mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru,
B.2. Havárie
a) oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou,
b) oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia nebezpečných látok3)
( stacionárne zdroje ohrozenia),
c) oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých
druhoch prepráv ( prehľad trás).
B.3. Katastrofy
a)
b)
c)
d)

oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení,
oblasti možného ohrozenia spôsobené leteckou prevádzkou,
oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby,
riziká možnej kumulácie rôznych druhov mimoriadnych udalostí.

B.4. Terorizmus
a) možné ciele teroristického útoku (špecifikácia a
a objektov ako možných cieľov ).

vytypovanie priestorov

C. Závery a odporúčania
a) odporúčania pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva,
b) odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu a zníženie rizík
ohrozenia mimoriadnymi udalosťami.

3)

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
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D. Prílohy
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

zoznam obcí (mestských častí) na hodnotenom území, počty obyvateľov
(spracovať vo forme tabuľky - údaje čerpať z príslušných pracovísk
Štatistického úradu Slovenskej republiky) - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 1,
dôležité objekty, ktoré môžu byť zdrojom rizík možných mimoriadnych udalostí
s uvedením druhu a množstva nebezpečnej látky4) (prevádzkovatelia vyrábajúci,
skladujúci a manipulujúci s nebezpečnými látkami) - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 2,
register kategorizácie podnikov podľa zákona5) - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 3,
spaľovne a skládky nebezpečného odpadu - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 4,
vodné stavby na hodnotenom území,
zoznam dôležitých výrobných podnikov( nad 100 zamestnancov) a ich výrobné
zameranie - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 5,
zoznam zdravotníckych
a veterinárnych zariadení (nemocnice, polikliniky,
ambulancie) a zariadení sociálnych služieb - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 6 - 8,
zoznam zariadení poskytujúcich ubytovacie služby - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 9,
zoznam školských a predškolských zariadení - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 10 - 13,
mapový podklad ako výstup z geografického informačného systému civilnej
ochrany CIPREGIS (podľa príloh a) - g), infraštruktúra - cestná a železničná
sieť, letecké koridory, produktovody a ich stanice, energetické siete a pod.).
ČL. 3
Rozsah vypracovania analýzy

(1) Analýzu vypracúvajú:
a) Obvodné úrady6) v plnom rozsahu .
b) Obvodné úrady v sídle kraja7) ako súhrn vypracovaných podkladov od obvodných
úradov v rámci svojej pôsobnosti v bodoch B a D obsahu.
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky8) ako súhrn podkladov od obvodných
úradov v sídle kraja za celé územie Slovenskej republiky.
Čl. 4
Spôsob vypracovania analýzy
a) Textová časť dokumentu sa vypracúva v písomnej a elektronickej forme a zálohuje sa
na prenosovom médiu.
b) Tlačovým výstupom je mapový podklad analyzovaného územia vypracovaný
v elektronickej forme s využitím geografického informačného systému civilnej
ochrany „CIPREGIS“ ( dátové súbory sa zálohujú).
c) Analýza obvodu nie je utajená. analýza územia Slovenskej republiky je utajená
stupňom utajenia „Vyhradené“9).
4)
5)

6)
7)
8)
9)

§ 2 ods.1 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z.
§ 4 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 14 ods.1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
§ 13 ods.1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
§ 12 ods.1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
bod 11 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.16/2008 o vydaní zoznamu utajovaných
skutočností

3

d) Pre plnenie úloh civilnej ochrany je možné na požiadanie vyhotovovať čiastkové
výpisy.
Čl. 5
Aktualizácia analýzy
a) Analýza sa aktualizuje ihneď po nahlásení zmien alebo zmene podmienok
na analyzovanom území, ktoré môžu mať vplyv na úroveň rizík ohrozenia
obyvateľstva možným vznikom mimoriadnych udalostí alebo majú vplyv na plnenie
úloh civilnej ochrany obyvateľstva.
b) Analýza sa aktualizuje pravidelne jeden krát ročne so stavom k 31. decembru
predchádzajúceho roku a predkladá sa písomne a v elektronickej forme v týchto
termínoch:
1)
2)

do 31. januára príslušného kalendárneho roku obvodnými úradmi obvodným
úradom v sídle kraja,
do 1. marca príslušného kalendárneho roku obvodnými úradmi v sídle kraja
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Čl. VI
Účinnosť

Tento pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

plk. Mgr. Roman Šmahovský, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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Príloha číslo 1 k č.p. : KMCO-27-23/CO-2008

VZOR
Tabuľka číslo 1
Zoznam obcí ( mestských častí) a prehľad počtu obyvateľov

Por.
číslo
1.
2.

Obec
Senec

Počet
obyvateľov
21 000

Obvod
Senec

Poznámka
Štatút mesta

Celkom:

Tabuľka číslo 2
Zoznam objektov manipulujúcimi s nebezpečnými látkami

Por.
Číslo
1.

Objekt

PROGAS Logistik,
s.r.o. Pezinok

Druh NL

Projektovan
é množstvo
(t)

propán –
bután

157,3

Skutočné
množstvo
(t)
135,3

Rozsah
ohrozenia
(r-m, plocha-ha)
200 m
12,5 ha

2.

5

Tabuľka číslo 3
Register podnikov podľa zákona č. 261/2002 Z. z.
Kategória „A“
Por.
Objekt
Číslo
PROGAS Logistik, s.r.o.
1.
Pezinok
výrobné stredisko
Hanušovce n/T

Druh NL

Projektované
množstvo (t)

Skutočné
množstvo (t)

propán – bután

157,3

135,3

Druh NL

Projektované
množstvo (t)

Skutočné
množstvo (t)

17792

8153,3

2.

Kategória „B“
Por.
Číslo
1.

Objekt

SLOVNAFT, a.s. Bratislava
Terminál Kapušany

Automobilový
benzín

2.

Tabuľka číslo 4
Spaľovne a skládky
Por.
číslo
1.
2.

Katastrálne územie a názov
spaľovňe / skládky
Spaľovňa Humenné
Skládka Bartošovce

Prevádzkovateľ

Druh odpadu povolený
na spaľovanie

AGB Ekoservis, s.r.o. špeciálny
Košice (NsP Humenné)
odpad
Ekočergov, a.s. Hertník
Bartošovce č. 226,
086 42 Hertník

zdravotnícky
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Tabuľka číslo 5
Výrobné podniky
Por.
číslo
1.
2.

Názov podniku,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Druh výroby

Počet
zamestnancov

Tabuľka číslo 6
Zdravotnícke zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Kapacita
(počet lôžok)

Poznámka

Tabuľka číslo 7
Veterinárne zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Poznámka

7

Tabuľka číslo 8
Zariadenia sociálnych služieb
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Poznámka

Kapacita
(počet lôžok)

Tabuľka číslo 9
Ubytovacie zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Poznámka

Kapacita
(počet lôžok)

Tabuľka číslo 10
Vysoké školy
Por.
číslo
1.
2.

Názov školy,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet
(študenti+ ped. zbor)

Poznámka
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Tabuľka číslo 11
Stredné školy
Por.
číslo
1.
2.

Názov školy,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet
(študenti+ ped. zbor)

Poznámka

Tabuľka číslo 12
Základné školy
Por.
číslo
1.
2.

Názov školy,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet
(žiakov+ ped. zbor)

Poznámka

Tabuľka číslo 13
Predškolské zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov školy,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet
(detí + personál)

Poznámka
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