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Pokyn
generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu vypracovávaného na všetkých úrovniach
štátnej správy s názvom „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia krízového riadenia
Číslo: SKR-OIZS-2013/000403-001
Bratislava 28. októbra 2013
Vybavuje: Mgr. Dominika Hudecová
Číslo telefónu: 02/4859 3286

Na základe zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a Pokynu generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 12 z 24. mája 2013, ktorým sa vydáva organizačný poriadok
sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z dôvodu zabezpečenia
jednotnej štruktúry a obsahu dokumentu vypracovávaného na všetkých úrovniach štátnej
správy s názvom „Analýza územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí“.

ustanovujem:
Čl. 1
Predmet úpravy
(1) Tento pokyn určuje štruktúru, obsah a rozsah vypracovania analýzy a termíny jej
aktualizácie.
Čl. 2
Obsah analýzy
Analýza sa vypracúva v štruktúre a obsahu nasledovne:
A. Charakteristika územia:
a) Geografická charakteristika územia (umiestnenie, poloha, prevládajúci profil,
určenie chránených prírodných území),

b) Demografická charakteristika územia (veková skladba obyvateľstva, národnostné
zloženie obyvateľstva),
c) Hospodárska charakteristika územia (všeobecná charakteristika hospodárstva –
zhodnotenie prevažujúceho hospodárstva – priemysel alebo poľnohospodárska výroba,
z ktorých vyplývajú riziká vymedzené v jednotlivých bodoch časti B. analýzy).
B. Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí
(1) Obsah jednotlivých bodov časti B v rozsahu:
1. všeobecnej charakteristiky ohrozenia celého územia jednotlivými druhmi rizík (každý
bod časti B obsahuje výpočet rizík, ktoré má daná časť obsahovať),
2. charakteristiky následkov pri rôznej intenzite jednotlivých druhov rizík,
3. konkrétneho vymedzenia ohrozených častí daného územia a konkrétnych objektov
na danom území (konkrétne úseky ciest, oblasti daného územia a pod.)
B.1. Oblasti možného ohrozenia mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického
charakteru
a)
b)
c)
d)

vietor,
teplotné extrémy (horúčavy, mrazy),
búrky a prívalové dažde,
inverzia.

B.2. Oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín
a) lavíny,
b) zosuvy pôdy, pokles pôdy, prepady dutín (kamenné lavíny) – vrátane poddolovaných
oblastí banskou činnosťou,
c) seizmická činnosť,
d) vulkanická činnosť.
B.3. Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov
a oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby
a) povodne,
b) záplavy,
c) hrádze, vodné diela (nachádzajúce sa na danom území, ale aj ohrozenie vyplývajúce
z VS nachádzajúcej sa na území iného územného celku).
B.4. Ohrozenie požiarmi
a) Oblasti možných veľkých lesných požiarov,
b) Výrobné podniky ohrozené možným vznikom požiaru vyplývajúceho z povahy
ich činnosti.
B.5. Oblasti ohrozené všetkými druhmi dopravy
a) Oblasti ohrozené cestnou dopravou (nebezpečné a rizikové úseky cestných
komunikácií),
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b) Oblasti ohrozené železničnou dopravou (nebezpečné a rizikové úseky železničných
tratí),
c) Oblasti ohrozené leteckou dopravou,
d) Nehody lanových dráh,
e) Oblasti ohrozené nehodami produktovodov, plynovodov, prečerpávacích staníc
a pod.
B.6. Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou vyplývajúce
z charakteristiky nebezpečných látok
a) Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení,
b) Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou vyplývajúce
z umiestnenia nebezpečných látok1 – stacionárne zdroje ohrozenia, - pozri prílohu
č.1, Tab. 2 a 3,
c) Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých
druhoch prepráv – prehľad trás prepravy nebezpečných látok,
B.7. Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb, epidémií a pandémií
a) ochorenia ľudí (riziko vzniku ochorení, epidémií a pandémií),
b) ochorenia zvierat (identifikácia chovov zvierat, kde môže dôjsť k masívnemu
ochoreniu zvierat) – pozri prílohu č. 1., Tab. č. 18,
c) ochorenia rastlín, zamorenie škodcami.
B.8. Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí
a) Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru (elektrárne – výpadky
elektriny, poruchy telekomunikačných služieb, poštových služieb a pod.),
b) Oblasti ohrozené rizikami sociogénneho charakteru (oblasti ohrozené
teroristickými útokmi chemického alebo biologického charakteru - špecifikácia
a vytypovanie ohrozených priestorov a objektov, miesta s výskytom veľkého počtu
ľudí), - pozri prílohu č.1, Tab. 16,
c) Oblasti ohrozené rizikami environmentálneho charakteru (znečisťovanie
povrchových a podzemných vôd, ovzdušia a pod.),
d) Oblasti ohrozené možnou kumuláciou rôznych druhov mimoriadnych udalostí.
C. Prehľad rizík na analyzovanom území
a) Tabuľka prehľadu rizík na analyzovanom území,
b) Sily a prostriedky na zdolávanie mimoriadnych udalostí (odvolávka na prílohy
č. 4, 16 pokynu generálnej riaditeľky sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje rozsah, štruktúra a spôsob vedenia
dokumentácie okresného úradu na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej mobilizácie,
obrany štátu, integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností)
1

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva
pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov
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c) PO a FO - podnikatelia disponujúci prostriedkami, ktoré môžu byť využité
na zdolávanie mimoriadnych udalostí - pozri prílohu č. 1, Tab. č. 18.
D. Závery a odporúčania
a) odporúčania pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva,
b) odporúčania na prijímanie preventívnych opatrení na ochranu a zníženie rizík
ohrozenia mimoriadnymi udalosťami.
E. Prílohy
a) zoznam obcí (mestských častí) na hodnotenom území, počty obyvateľov (spracované
vo forme tabuľky – údaje je potrebné čerpať z príslušných pracovísk Štatistického
úradu Slovenskej republiky) – príloha č. 1, Tab. č. 1,
b) objekty, ktoré môžu byť zdrojom rizík možných mimoriadnych udalostí s uvedením
druhu a množstva nebezpečnej látky2 (prevádzkovatelia, vyrábajúci, skladujúci
a manipulujúci s nebezpečnými látkami) mimo podnikov zaradených podľa zákona
do kategórie A a B – príloha č. 1, Tab. č. 2,
c) register podnikov podľa osobitného zákona3 – príloha č. 1, Tab. č. 3,
d) spaľovne a skládky nebezpečného odpadu – prílohu č. 1, Tab. č. 4,
e) vodné stavby nachádzajúce sa na hodnotenom území –príloha č. 1, Tab. č. 5
f) odkaliská nachádzajúce sa na hodnotenom území – príloha č. 1, Tab. č. 6
g) zoznam dôležitých výrobných podnikov (nad 100 zamestnancov) a ich výrobné
zameranie – príloha č. 1, Tab. č. 7,
h) zoznam zdravotníckych zariadení (nemocnice, polikliniky, ambulancie) – príloha č. 1,
Tab. 8
i) zoznam veterinárnych zariadení (nemocnice, polikliniky, ambulancie) – príloha č. 1.
Tab. 9
j) zoznam zariadení sociálnych služieb –príloha č. 1, Tab. č. 10,
k) zoznam zariadení poskytujúcich ubytovacie služby –príloha č. 1, Tab. č. 11,
l) zoznam školských a predškolských zariadení – príloha č. 1, Tab. č. 12 - 15,
m) objekty a miesta s výskytom veľkého počtu ľudí ohrozené možným teroristickým
útokom – príloha č. 1, Tab. 16,
n) zoznam chovných staníc – príloha č. 1, Tab. 17
o) zoznam PO a FO - podnikateľov disponujúcich prostriedkami, ktoré môžu byť využité
na zdolávanie mimoriadnych udalostí – príloha č. 1, Tab. č. 18,
p) mapový podklad ako výstup z geografického informačného systému civilnej ochrany
CIPREGIS (podľa príloh a) – j), infraštruktúra – cestná a železničná sieť, letecké
koridory, produktovody a ich stanice, energetické siete a pod.).

2
3

§ 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.
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Čl. 3
Rozsah vypracovania analýzy
(1) Analýzu vypracúvajú:
a) Okresné úrady4 v plnom rozsahu.
b) Okresné úrady v sídle kraja5 ako súhrn vypracovaných podkladov od okresných úradov
v rámci svojej pôsobnosti v bodoch B, C a E obsahu.
c) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky6 ako súhrn podkladov od okresných úradov
v sídle kraja za celé územie Slovenskej republiky.
Čl. 4
Spôsob vypracovania analýzy
(1) Textová časť dokumentu sa vypracúva v písomnej a elektronickej forme a zálohuje sa
na prenosovom médiu.
(2) Okresné úrady v sídle kraja vypracovávajú jednotlivé body analýzy s určením okresu,
pre ktorý sú dané ohrozenia špecifikované.
(3) Tlačovým výstupom je mapový podklad analyzovaného územia vypracovaný
v elektronickej forme s využitím geografického informačného systému civilnej ochrany
„CIPREGIS“ ( dátové súbory sa zálohujú).
(4) Analýza okresu nie je utajená. Analýza územia Slovenskej republiky je utajená
stupňom utajenia „Vyhradené“7.
(5) Pre plnenie úloh civilnej ochrany je možné na požiadanie vyhotovovať čiastkové
výpisy.
Čl. 5
Aktualizácia analýzy
(1) Analýza sa aktualizuje ihneď po nahlásení zmien alebo zmene podmienok
na analyzovanom území, ktoré môžu mať vplyv na úroveň ohrozenia obyvateľstva možným
vznikom mimoriadnych udalostí alebo majú vplyv na plnenie úloh civilnej ochrany
obyvateľstva.
(2) Analýza sa aktualizuje pravidelne jedenkrát ročne so stavom k 31.decembru
predchádzajúceho roku a predkladá sa písomne a v elektronickej forme v termínoch:
a) do 31. januára príslušného kalendárneho roku okresnými úradmi okresným úradom v sídle
kraja,
b) do 1. marca príslušného kalendárneho roku okresnými úradmi v sídle kraja Ministerstvu
vnútra Slovenskej republiky.
4

§ 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.
6
§ 12 ods.1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
7
Ustanovenie bodu 11 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.16/2008 o vydaní zoznamu
utajovaných skutočností.
5
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Čl. 6
Účinnosť
Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

JUDr. Lenka Hmírová v. r.
generálna riaditeľka
sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Príloha č. 1

VZOR
Tabuľka č. 1
Zoznam obcí (mestských častí) a prehľad počtu obyvateľov
Por.
číslo
1.
2.

Obec

Okres

Počet obyvateľov

Poznámka

Senec

Senec

21 000

Štatút mesta

Celkom:

Tabuľka č. 2
Zoznam objektov manipulujúcich s nebezpečnými látkami okrem podnikov podľa
zákona č. 261/2002 Z. z.
Por.
číslo

Objekt

Množstvo látok (t)

Druh NL

projektové

1.
2.
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skutočné

Rozsah
ohrozenia (rm, plocha-ha)

Ohrozenie
obyvateľov
podnik
okolie

Tabuľka č. 3
Register podnikov podľa zákona č. 261/2002 Z. z.
Kategória „A“
Por.
číslo

Objekt

Množstvo látok (t)

Druh NL

projektové

skutočné

Rozsah
ohrozenia (rm, plocha-ha)

Ohrozenie
obyvateľov
podnik
okolie

Rozsah
ohrozenia (rm, plocha-ha)

Ohrozenie
obyvateľov
podnik
okolie

1.
2.

Kategória „B“
Por.
číslo

Objekt

Množstvo látok (t)

Druh NL

projektové

skutočné

1.
2.

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

Názov spaľovne / skládky
a katastrálne územie

Prevádzkovateľ
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Druh odpadu povolený na
spaľovanie / skladovanie

Poznámka

Tabuľka č. 5
Vodné stavby
Por. Názov vodnej stavby
číslo a katastrálne územie

Okres

Kategória

Ohrozenie
obyvateľstva

Ohrozené
územie (ha)

Poznámka

1.
2.

Tabuľka č. 6
Odkaliská
Por. Názov odlaliska a
číslo katastrálne územie
1.
2.

Okres

Kategória

Ohrozenie
Ohrozené
obyvateľstva územie (ha)

Vlastník

Poznámka

Tabuľka č. 7
Dôležité výrobné podniky
Por.
Názov podniku, dislokácia
číslo

Prevádzkovateľ

Druh výroby

Počet
zamestnancov

Poznámka

1.
2.

Tabuľka č. 8
Zdravotnícke zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

8

Kapacita (počet lôžok)

Poznámka

Tabuľka č. 9
Veterinárne zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Poznámka

Tabuľka č. 10
Zariadenia sociálnych služieb
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

Kapacita (počet lôžok)

Poznámka

Tabuľka č. 11
Ubytovacie zariadenia
Por.
číslo
1.
2.

Názov zariadenia,
dislokácia

Prevádzkovateľ

9

Kapacita (počet lôžok)

Poznámka

Tabuľka č. 12
Vysoké školy
Por.
číslo

Názov školy, dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet (študenti + pedag.
zbor)

Poznámka
(telocvičňa, jedáleň,
vývarovňa)

1.
2.

Tabuľka č. 13
Stredné školy
Por.
číslo

Názov školy, dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet (študenti + pedag.
zbor)

Poznámka
(telocvičňa, jedáleň,
vývarovňa)

1.
2.

Tabuľka č. 14
Základné školy
Por.
číslo

Názov školy, dislokácia

Prevádzkovateľ

Počet (žiaci + pedag. zbor)

Poznámka
(telocvičňa, jedáleň,
vývarovňa)

1.
2.

Tabuľka č. 15
Predškolské zariadenia
Por.
číslo

Názov školy, dislokácia

Prevádzkovateľ

1.
2.

10

Počet (deti + personál)

Poznámka
(telocvičňa, jedáleň,
vývarovňa)

Tabuľka č. 16
Prehľad objektov a miest s výskytom veľkého počtu ľudí ohrozených možným
teroristickým útokom

Por.
číslo
1.
2.

Obec

Názov ohrozeného
objektu

Bardejov

Športová hala Mier

Maximálna kumulácia osôb
počet
časový interval
ohrozených
od-do (hod.)
v dňoch
osôb
1000

14:00 - 17:00

So - Ne

Poznámka
športové podujatia

Tabuľka č. 17
Chovné stanice
Por.
Názov chovnej
Prevádzkovateľ
číslo stanice, dislokácia
1.
2.

Druh zvierat

Počet
zvierat

Počet
zamestnancov

Poznámka

Tabuľka č. 18
Prehľad PO a FO- podnikateľov disponujúcich prostriedkami, ktoré môžu byť využité
na zdolávanie mimoriadnych udalostí
Por.
číslo

Názov PO / meno
FO- podnikateľa

Prevádzka

Druh činnosti

1.
2.
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Prostriedky
využiteľné pri
MU

Kontakt

Poznámka

