
Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť z dôvodu množiacich sa prípadov doručovania 

podozrivých zásielok, balíkov s obsahom nebezpečného materiálu, ktorý môže ohroziť život 

alebo zdravie.  
 

 

Z dôvodu opakujúcich sa prípadov doručovania listových zásielok  (balíkov) s podozrivým 

obsahom na nebezpečný materiál, informuje Okresný úrad Žilina v súlade s § 14 ods. 1 písm. r) 

zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, obyvateľstvo 

a verejnosť  o nasledovnom postupe s ich manipuláciou.   
 

Ako sa má zachovať občan v prípade ak prevezme podozrivú listovú zásielku (balík).    
 

1. V prípade podozrivých znakov u prevzatej zásielky (zmena farby časti obálky, presýpajúce 

sa časti obsahu v obálke, podozrivý obsah podľa hmatu) resp. zásielka po otvorení bude 

obsahovať neznámy materiál alebo informáciu, že sa v nej nachádza nebezpečná látka – so 

zásielkou už ďalej nemanipulovať.  

2. V zamestnaní upozorniť priameho nadriadeného a bezodkladne nahlásiť prípad na tiesňovú 

linku 112 alebo na políciu 158.  

3. V domácom prostredí bezodkladne nahlásiť prípad na tiesňovú linku 112 alebo                        

na políciu.  

4. Podozrivú zásielku ponechať v miestnosti, miestnosť opustiť a uzavrieť.  

5. Všetky osoby, ktoré prišli do styku s podozrivou zásielkou vykonajú hygienickú očistu rúk 

a tváre.  

6. Byť nápomocný a riadiť sa pokynmi príslušníkov Policajného zboru alebo príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru po ich príchode.  

7. Pre príslušníkov policajného zboru pripraviť zoznam všetkých osôb ktoré boli priamo 

v kontakte pri manipulácii s podozrivou zásielkou, aj osôb ktoré sa nachádzali v miestnosti 

alebo časti budovy v čase zistenia podozrivej zásielky.   

 
 

 

Orientačné charakteristické identifikačné znaky podozrivej zásielky, materiálu.   
 

Podozrivé zásielky, materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých 

identifikačných znakov.  
 

(1) Zásielka:  

a) veľa známok na obálke,  

b) rukou napísaná alebo nesprávne napísaná adresa,  

c) nesprávne tituly a oslovenie adresáta,  

d) uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko, 

e) gramatické chyby,  

f) neuvedená spiatočná adresa, 

g) vyššia hmotnosť listu (balíčka), 

h) tvarovo nesúmerná alebo nerovná (hrboľatá) obálka, 

i) veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky a pod., 

j) veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkom, 

k) označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“, 

l) odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na poštovej pečiatke. 
 

(2) Materiál (krabica, fľaša, nádoba alebo iný materiál pevného alebo kvapalného skupenstva)  

a) neprirodzený tvar a zápach, 

b) neobvyklý obal z kovového alebo skleneného materiálu,  

c) výstražné symboly na obale.  


