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Pokyn
generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a krízového
manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie hlásnej
povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovenie
podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu
Číslo: IZKM - CO -126 - 45/2010
Vybavuje: Ing. Miroslav Medo
Číslo telefónu: 02/4859 3292
Sekcia integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia ministerstva“) v súlade s § 12 ods.1 písm. d) zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami vydáva „pokyn generálneho riaditeľa sekcie
integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode
obvodného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických
výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany (ďalej len „pokyn“).

Čl.1
Predmet úpravy
(1) V súlade s ustanoveniami osobitného predpisu1) pokyn upravuje podrobnosti na
zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby pre prípad možného vzniku povodne 2) na území
kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovuje podmienky odovzdávania
meteorologických a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Na účely tohto pokynu sa pod obcami v pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja
rozumejú obce na území kraja, pod obcami v pôsobnosti obvodného úradu sa rozumejú obce
v územnej pôsobnosti príslušného obvodného úradu.

1)
2)

§ 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z.

(2) Na účely tohto pokynu sa pod právnickými osobami, fyzickými osobami podnikateľmi rozumejú prevádzkovatelia vodných stavieb3) a osoby, ktoré vyrábajú
a skladujú nebezpečné látky a manipulujú s nebezpečnými látkami.
(3) Na účely tohto pokynu sa pod hydrologickými a meteorologickými výstrahami
rozumejú výstrahy 1. až 3. stupňa vydávaných Slovenským hydrometeorologickým ústavom.
Hydrologickými výstrahami sa rozumejú predovšetkým informácie o dosiahnutí výšky
hladiny toku zodpovedajúcej úrovni I. až III. stupňa povodňovej aktivity v danom úseku a
o možnosti vzniku povodní. Meteorologickými výstrahami sa rozumejú predovšetkým
informácie o hustom snežení, o tvorení závejov, lavínovom nebezpečenstve, veternej situácii,
náhlych zmenách teploty ovzdušia, poľadovici, hmle.
Čl. 3
Odovzdávanie meteorologických a hydrologických výstrah
v rámci informačného systému civilnej ochrany
(1) Sekcia ministerstva po prijatí meteorologickej alebo hydrologickej výstrahy 1. až 3.
stupňa zaslanej Slovenským hydrometeorologickým ústavom odošle bezodkladne túto
výstrahu na príslušný obvodný úrad v sídle kraja všetkými dostupnými prostriedkami (e-mail,
telefón, fax). Výstraha obsahuje predovšetkým druh, stupeň, región a okres pre ktorú výstraha
platí a pokyn pre spätné potvrdenie výstrahy.
(2) Obvodný úrad v sídle kraja po prijatí výstrahy 1. až 3. stupňa bezodkladne vždy
potvrdí jej prijatie na sekciu ministerstva. V prípade prijatia
a) výstrahy 1. stupňa vyrozumieva v pracovnej dobe príslušný obvodný úrad v kraji,
v mimopracovnej dobe osobu určenú v dosiahnuteľnosti príslušného obvodného úradu,
b) výstrahy 2. až 3. stupňa vyrozumieva v pracovnej dobe príslušný obvodný úrad v kraji,
v mimopracovnej dobe osobu určenú v dosiahnuteľnosti príslušného obvodného úradu.
Zároveň vykoná bezodkladne vyrozumenie ohrozených obcí na území kraja. Vyrozumenie
vykoná všetkými dostupnými prostriedkami s uvedením základných údajov výstrahy.
(3) Obvodný úrad po prijatí výstrahy 2. až 3. stupňa vyrozumieva bezodkladne
v súčinnosti s obvodným úradom v sídle kraja nevyrozumené ohrozené obce v územnej
pôsobnosti obvodného úradu spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku.
(4) Obvodný úrad v sídle kraja o vyrozumení obvodných úradov a obcí podrobne
informuje spätne varovacie a vyrozumievacie centrum republiky.

Čl. 4
Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity
(1) Informáciu o vyhlásení a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity ministerstvo
vnútra, obvodný úrad v sídle kraja a obvodný úrad obdrží od obce alebo orgánu ochrany pred
povodňami4).

3)

§ 16 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov
4)
§ 11 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z. z.
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(2) Obvodný úrad informuje bezodkladne príslušný obvodný úrad v sídle kraja
o vyhlásení a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity na území obvodu.
(3) Obvodný úrad v sídle kraja informuje bezodkladne varovacie a vyrozumievacie
centrum republiky o vyhlásení a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity na území kraja
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany.
Čl. 5
Organizácia hlásnej povodňovej služby
v rámci informačného systému civilnej ochrany
(1) Hlásnu povodňovú službu v rámci informačného systému civilnej ochrany
zabezpečujú
a) ministerstvo vnútra,
b) obvodné úrady v sídle kraja,
c) obvodné úrady,
d) obce,
e) právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.
(2) Varovanie obyvateľstva na území ohrozenom ničivými účinkami vody po vyhlásení
III. stupňa povodňovej aktivity vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén
a miestnych informačných prostriedkov varovným signálom „OHROZENIE VODOU“,
a) obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajskej siete sirén v prípade, ak sirény alebo
miestne informačné prostriedky neboli predtým aktivované obcou alebo ak hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva
obcou, alebo právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
b) obvodný úrad prostredníctvom obvodnej siete sirén v prípade, ak sirény alebo miestne
informačné prostriedky neboli aktivované predtým obcou alebo ak hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva obcou, alebo
právnickou osobou, alebo fyzickou osobou – podnikateľom,
c) právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ prostredníctvom svojho systému
varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v prípade, ak sirény alebo miestne informačné
prostriedky neboli predtým aktivované obcou, alebo obvodným úradom, alebo obvodným
úradom v sídle kraja.
(3) Varovanie obyvateľstva na území ktorého je vyhlásená meteorologická výstraha 3.
stupňa sa vykonáva bezodkladne prostredníctvom siete sirén a miestnych informačných
prostriedkov varovným signálom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ v znení odseku 2, písm. a)
až c) tohto článku.
(4) Varovné signály5) „OHROZENIE VODOU“, „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“
a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňa hovorenou informáciou v hromadných
informačných prostriedkoch v súlade s príslušným predpisom6).

5)
6)

§ 3a ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva
Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu, čl. 5, čiastka 5 vydaná 14. marca 2008
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Čl. 6
Záverečné ustanovenie
(1) Obvodné úrady oboznámia s týmto pokynom územné obce, právnické osoby a
fyzické osoby – podnikateľov, ktoré pôsobia v územnom obvode obvodného úradu.
(2) Účinnosťou platnosti tohto pokynu sa zrušuje platnosť Pokynu generálneho riaditeľa
sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
zabezpečovanie hlásnej a varovnej povodňovej služby pred nebezpečenstvom povodne na
území kraja a v územnom obvode obvodného úradu, čiastka 12 vydaná 5. novembra 2008.
(3) Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

JUDr. Peter Majka, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie integrovaného záchranného systému
a krízového manažmentu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

4

