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§IO, ods. 3 písm. c. Zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a v zmení vykonávacích
vyhlášok Ministerstva životného prostredia SR.

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu života, zdravia, majetku,
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne
a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach.

Povodňové záchranné práce riadi obec v sídle obce. Vykonanie zásahov povodňových
záchranných prác riadi Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo Krajské
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme obec

Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác sú:
a) hlásna povodňová služba,
b) ochrana a zabezpečovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody

ohrozenej povodňou,
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou,
d) provizórne dopravné sprístupnenia oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodu pitnej vody, elektrickej energie, plynu

a telekomunikačných sieti pred poškodením povodňou,
f) evakuáciu,
g) dezinfekciu studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodnenie uhynutých

zvierat a iných odpadov,
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h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami,
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev

a z komunikácií,
j) zabezpečenie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia,
k) iné práce na záchranu, života, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného

prostredia na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas IILstupňa
povodňovej aktivity.

Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. Stupňa
povodňovej aktivity a sú do času odvolania II. Stupňa povodňovej aktivity.

V obci Záhorská Ves na úseku ochrany pred povodňami pôsobia tieto orgány štátnej správy:

Obecný úrad Záhorská Ves

Obecný úrad zriaďuje na výkon povodňovej ochrany:

Obecná povodňová komisia je zriadená starostom obecného úradu Záhorská Ves
a) vydáva príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred

povodňami,
b) spracúva správy o povodňovej situácii v katastri obce Záhorská Ves a predkladá ich

Okresnému odboru životného prostredia v Malackách
c) organizuje, riadi a zabezpečuje povodňové záchranné práce v čase nebezpečenstva

povodne a počas povodne,
d) zabezpečuje evakuáciu obyvateľstva postihnutého povodňou, dočasné ubytovanie

a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, ochranu majetku návrat evakuovaného
obyvateľstva,

e) zabezpečuje núdzové zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a potravinami,
hygienickú a zdravotnú starostlivosť a asanáciu zatopených zdrojov pitnej vody,

f) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, vlastníkom, správcom alebo užívateľom
vodných stavieb a iných objektov na vodných tokoch a v ich bezprostrednej blízkosti,
ak sú v čase nebezpečenstva povodne alebo počas povodne v dosahu ohrozenia a ak
o to požiadajú z dôvodu nedostatku vlastných síl a prostriedkov,

g) vyžaduje pomoc Hasičského a záchranného zboru, policajného zboru a ďalších
záchranných zložiek.

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov

l) Obecný úrad Záhorská Ves
Adresa: Hlavná 29. 90065 Záhorská Ves
Tel. 034/7780385

E-mail: urad@zahorskaves.sk
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2) Obecná povodňová komisia- Zloženie komisie je uvedené v prílohe č.I.

3) Technický štáb-zloženie je uvedené v prílohe Č. 2.

4) Okresný úrad Malacky
Adresa: Záhorácka 2942/60A, 90126 Malacky
Tel: 03417971202-sekretariat prednostu
Tel: 03417971111-ustredňa
E-mail: sekretariat@ma.vs.Sk

5) Okresná povodňová komisia- Zloženie komisie je uvedené v prílohe Č. 3.

6) Technický štáb okresnej povodňovej komisie- Zloženie štábu je uvedené v prílohe
č.4.

7) Okresný úrad Bratislava
Adresa: Saratovská 6, 81471, Bratislava
Tel: 02/59312111
Fax: 02/54431282
E-mail: sekretariát@ba.vs.Sk

8) Koordinačné stredisko IZS
Adresa: Saratovská 6, 81471 Bratislava
Tel: 112
Fax: 02/54410796. 02/54410311
E-mail: ks-izsl@ba.vs.sk

III. Stupne povodňovej aktivity, hlásna a predpovedná povodňová
služba

1.Vodný tok

Územia obce Záhorská Ves patrí do povodia rieky Morava

Obec Záhorská Ves je v okrese Malacky zaradená do druhého povodňového úseku,
ľavo stranná hrádza rieky Moravy.
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V prípade rozrušenia protipovodňových hrádzí a vyšších hladín ako je storočná voda rieky
Morava by bolo územie obce Záhorská Ves zaplavené.

2.Stupne povodňovej aktivity na rieke Morava

Vodný Stanica merania I. II. III. Povodňový
tok Obec DB Kategória Stupeň Stupeň Stupeň úsek

číslo
Záhorská 5085 R 430 490 550 IV.

Morava Ves
Vysoká pri 5087 P 400 450 500 IV.
Morave

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity

Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne, viazanú na
vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a na vodných stavbách pri povodňovej situácii.

V povodňových plánoch sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:

a) I. stupeň
b) II. stupeň
c) III. stupeň

l.stupeň nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej
tendencii hladiny vody na vodnom toku; spravidla je to sta, keď voda vystúpi z koryta
vodného toku a dosiahne pätu hrádze; na neohradzovaných vodných tokoch, ak hladina stúpa
a blíži sa k brehovej čiare,
b) očakávaním zvýšeného odtoku z topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí,
c) pri výskyte vnútorných vôd, akje hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako
hladina vnútorných vôd.

II. stupeň nastáva:
a)pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej
tendencii hladiny vody na vodnom toku; na neohrádzených vodných tokoch, ak hladina vody
v koryte dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovednej služby možno očakávať rýchle stúpanie
hladín vodných tokov alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri výskyte vnútorných vôd, ak sa intenzívnym prečerpávaním vody dodrží maximálna
hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom vodnej stavby.

III. stupeň sa vyhlasuje pri:
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a) dosiahnutím vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne; pri nižšom
vodnom stave, ak na ohradzovanom toku trvá stav pohotovosti 20 dní alebo ak začne
premokať hrádza, prípadne nastanú iné neočakávané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody;
na neohradzovanom vodnom toku, ak voda vystúpi z koryta vodného toku a môže spôsobiť
škody
b) pri odchode ľadov, akje priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarasou, alebo ak sa
zátarasy začali tvoriť,
c) výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacít čerpacej stanice a pri jej nepretržitej
prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej
stavby,
d) prívalových vodách spôsobených extrémnou zrážkovou činnosťou a pri očakávanom
postupe povodňovej vlny,
e) záplave územia pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária zariadení
vodnej stavby.

I. stupeň zaniká:
a) pri poklese hladiny vodného toku pod úroveň stanovenú povodňovým plánom a ak má
hladina vody klesajúcu tendenciu,
b) na neohrádzených vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri výskyte vnútorných vôd, akje hladina vody v priľahlých vodných tokoch nižšia ako
hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom.

II. a III. Stupeň sa odvoláva:
a) vodný stav vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne,
b) alebo pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav,
c) alebo sa vykonali nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších
povodňových škôd.

II. a III. Stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na návrh správcu vodného
toku alebo z vlastného podnetu:

a) starosta obce pre územie obce
b) prednosta okresného úradu pre územie viacerých obcí a pre územie okresu,
c) prednosta Okresného úradu Bratislava na vodných tokoch ktoré pretínajú dvoma
a viacerými územnými obvodmi kraja, ak ich predtým nevyhlásili prednostovia okresných
úradov,
d) minister životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len minister) na hraničných
úsekoch vodných tokoch, ak tým nepoverí iný orgán štátnej správy ochrany pred povodňami.

O vyhlásení a odvolaní II. a III. stupňa povodňovej aktivity je orgán štátnej správy
ochrany pred povodňami povinný informovať právnické soby, fyzické osoby- podnikateľov
a fyzické osoby zaradené do ochrany pred povodňami podľa povodňových plánov
a nadriadený orgán štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknutý podriadený orgán
štátnej správy pred povodňami.

Vodné stavy a prietoky zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity schvaľuje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") na návrh
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správcu vodného toku po prerokovaní s orgánmi štátnej správy ochrany pred povodňami
a právnickou osobou poverenou ministerstvom.

3.Predpovedná povodňová služba

Organizačné zabezpečenie hlásnej a varovnej služby

Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste
vzniku alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie
ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami
a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenia potrebe na
jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami.

Túto službu zabezpečuje:

-ministerstvo vnútra okresný úrad v sídle kraja, okresné úrady, obce, iné právnické osoby
a podnikajúce fyzické osoby v rozsahu a spôsobom, ktorý pre varovanie obyvateľstva
a vyrozumenia osôb pri vzniku mimoriadnej udalosti ustanovuje osobitný predpis,
-ministerstvo prostredníctvom správcov vodných tokov v oblasti poskytovanie informácií pre
obyvateľstvo a odborných informácií pre riadenia opatrení na ochranu pred povodňami.

Právnická osoba poverená ministerstvom:

-vykonáva predpovednú povodňovú službu vrátane hraničných vodných tokov,
-poskytuje orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov aspoň raz denne hydrometeorologické údaje z hydroprognóznych
profilov apodľa intervalu meranie údaje o zásobách vody v snehu vo vybraných profiloch.
-poskytuje orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky
významných vodných tokov aktuálne údaje zo zrážkových a hydroprognóznych staníc,
radarov a meteorologických družíc,
- poskytuje v čase nebezpečenstva povodne a počas povodňovej situácie orgánom štátnej
správy ochrany pred povodňami a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov
hydrometeorologické údaje z hydroprognóznych profilov a zrážkomerných staníc,
- poskytuje hydrologické údaje,
- vypracúva meteorologické a hydrologické vyhodnotenie povodne a predkladá ho
ministerstvu, ministerstvu vnútra a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú rozhlasové a televízne vysielanie
alebo zabezpečujú elektronické komunikačné služby, sú povinné na požiadanie orgánov
zabezpečujúcich predpovednú povodňovú službu, hlásnu a varovnú povodňovú službu
bezodkladne odvysielať informácie predpovednej povodňovej služby, hlásnej a varovnej
povodňovej služby.
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Pri poskytovaní hydrologických informácií na hraničných vodných tokoch a pri
poskytovaní medzištátnej pomoci pri ochrane pred povodňami poskytujú orgánom štátnej
správy ochrany pred povodňami a dotknuté osoby v súlade s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná.

Hlásna a varovná služba je v okrese Malacky zabezpečená pracovníkmi Slovenského
vodohospodárskeho podniku, závod Povodie Moravy. Spojenie s jednotlivými meracími
pracoviskami je zabezpečené prostredníctvom rádiovej siete, ktorá je v správe Povodia
Moravy a prostredníctvom telefónnej siete. Správy o nameraných hodnotách sú odovzdávané
pravidelne na dispečing Povodia Moravy, ktorý zabezpečuje vyrozumenie v ohrozených
oblastiach, prostredníctvom starostov obcí.

Spojenie s hlásateľmi stavov a správcami vodných tokov

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Bratislava,

Správa Povodia Moravy
Pri Maline 1, 9010 1 Malacky
Dispečing: 034/7976111
Fax: 034/7731241

Zoznam služobných mobilných telefónov:

Ing. MARTINČOKOV Á Oľga
Ing. HLAVÁČIK Vladimír
Ing. BERNHAUSER Vladimír
Bc. ČULEN Miroslav
Ing. JURKOVIČ Tomáš
Mgr.VL4EK Branislav

KUDLIČKA Milan
Ing. ANDÍL Ladislav

FIALA Viliam

Postupové doby povodňových vín

Morava

0903760049
0911 300291
0911 300292
0903766045
0911 102349
0911 102348
0911 102348
0911 102344
0903582074

Usek Vzdialenosť v (km) Postupová doba (hod)
Strážnica - Moravský Ján 60 16
Moravský Ján - Záhorská Ves 35 30
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IV. Povodňové záchranné práce

l. Organizovanie predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch

V katastri obce Záhorská Ves sa nepredpokladá prednostný zber úrody, z dôvodu
nedostupnosti techniky do zaplavenej oblasti.

2. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné letky.

V obci Záhorská Ves sa nenachádzajú nebezpečné látky.

3. Postup na zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania
osôb.

Núdzové zásobovanie a ubytovanie obyvateľstva sa vykonáva podľa spracovanej
dokumentácie, ktorá j e uložená na odbore krízového riadenia.

Zabezpečenie spôsobu núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v postihnutej
oblasti.

Zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva, so sprísneným dozorom nad jej kvalitou, na
celom zaplavenom území aj v miestach ubytovania evakuovaných osôb. Pitná voda je
zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom používaní alebo používaní nezmení zdravotný stav
ľudí prítomnosťou mikroorganizmov a organizmov alebo látok ovplyvňujúcich zdravie ľudí
akútnym, chronických alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímateľne zmyslami
nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu. Zdravotná bezchybnosť pitnej vody sa hodnotí
a kontroluje podľa ukazovateľov kvality pitnej vody a ich hygienických limitov. Fyzické
osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dodávajú pitnú vodu
a využívajú vodné zdroje na zásobovanie pitnou vodou, sú povinné zabezpečiť aby dodávaná
pitná voda splňala ukazovatele kvality pitnej vody.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vykonáva na zaplavenom území tieto opatrenia:
oprava roztrhnutých potrubí,
oprava poškodených vodojemov a celého vodovodného systému,
preplach potrubia po dobu dosiahnutia čistoty vody vo vodojemoch,
dezinfekcia vody chlórom sodným s obsahom chlóru vo vodojeme O,5mg/1.
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4.Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení.

Evakuácia obyvateľstva sa vykonáva podľa spracovaného plánu, ktorý je uložený na
odbore krízového riadenia.

Vyhlasuje sa v prvom rade miestnym rozhlasom ihneď po predchádzajúcom
vyrozumením obecným úradom hlásnou povodňovou službou .Obyvateľstvo opustí urýchlene
ohrozený priestor po stanovených trasách do priestoru vyvedenia a odtiaľ do miesta
ubytovania.

Odborné zabezpečenie evakuácie obyvatel'stva

a) poriadkové- zabezpečia sily a prostriedky obvodného riaditeľstva Policajného zboru
v Gajaroch poriadkové jednotky CO

b) dopravné -organizuje sa pešo, vlastnými dopravnými prostriedkami (tými, ktoré sú v obci
alebo v objekte) alebo prostriedkami automobilovej dopravy pre zabezpečenie
evakuačnej prepravy osôb,

c)zdravotnícke- počas presunu zabezpečí nemocničná a. s. Pezinok, NsP Malacky,
d) zásobovanie- za presunu sa neorganizuje. evakuovaným v obciach sú zásobovaní, len

odsunom a predisponovaním zásob z obchodov a skladov v ohrozených
priestoroch, ak sú na to prostriedky a čas do príchodu povodne,

e) veterinárne- zabezpečí určený lekár.

Prehl'ad evakuácie obyvatel'stva z obce Záhorská Ves ohrozeného povodňou rieky
Morava:

Počet Dospelí Dôchodcovia Deti
obyvateľov Muži Zeny Muži Zeny Celkom 0-1,5r. 1,5-3r. 3-6r. 6-15r.

I I I I Iq ~~. I , ti I I I .•.I I
Počet obyvateľov Početevakuov.osôb Miesto evakuácie Nástupná stanica

Prostriedky automobilovej dopravy pre zabezpečenie evakuačnej prepravy osôb zabezpečuje:

Slovak Lines a. s. Bratislava prevádzka Malacky: p. HODVSKÝ 034/773 17 90
p. VICEN OVÁ 034/773 12 63

0905/395211

Evakuácia hospodárskych zvierat
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Evakuácia hospodárskych zvierat sa zabezpečuje v súčinnosti z obcou respektíve
z okresným úradom a bude vykonávaná len v rozsahu časovej závislosti príchodu povodne
a dosahu síl a prostriedkov vlastného objektu podľa spracovanej dokumentácie. Miesta
umiestnenia evakuovaných hospodárskych zvierat má objekt zmluvne vopred zabezpečený.
Tak isto odborné zabezpečenie evakuácie hospodárskych zvierat si zabezpečí

Určenie postupnosti evakuácie zariadenia a materiálu v organizáciách a výrobných
podnikoch pri dosiahnutí určenej výšky vodných stavov

evakuácia chemických látok
evakuácia hospodárskych zvierat, hydiny,
evakuácia potravinových článkov,
evakuácia produktov výroby,

5.Postup na zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov
a odvoz odpadov

Hygienicko- epidemiologické opatrenia, dezinfekcia zdrojov pitnej vody, budov, objektov

Medzi hygienicko- epidemiologické opatrenia vyvolané povodňami patrí najmä:
1. očkovanie rizikových skupín obyvateľstva,
2. dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov,
3. deratizácia,
4. prostriedky proti kalamitnému výskytu komárov,
5. odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov.

V komplexe epidemiologických opatrení zaujímajú jedno z najdôležitejších miest
režimové organizačné opatrenia. Zavádzajú sa pri nebezpečenstve zavlečenia infekcie medzi
obyvateľstvo, hospodárske zvieratá a pri vzniku infekčných ochorení. Ich zavedenie závisí od
charakteru infekčného ochorenia, hygienických podmienok a od zvláštnosti konkrétnej
situácie. Tieto opatrenia zahŕňajú zistenie a označenie kontaminovaného priestoru,
zabezpečenie organizácie dohľadu (observácie) a karantény, očkovanie a používanie
prostriedkov profylaxie a dekontaminácie osoby, zvieraťa, prostriedku, objektov budov alebo
priestoru.

Intenzívny zdravotnícky a veterinárny dozor smeruje k aktívnemu vyhľadávaniu infekčné
choroby, pomocou každodenného dopytu na ich zdravotný stav, pravidelné meranie teploty
a uskutočnenia špeciálnych vyšetrení s následnou izoláciou a hospitalizáciou zistených alebo
z infekčného ochorenia podozrivých osôb. Toto opatrenie sa organizuje v prípadoch ak chorí
sú zdrojom nákazy.
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Observácia je súhrn opatrení zabezpečujúcich intenzívny zdravotnícky a veterinárny
dozor, doplnený radom organizačných opatrení, zameraných na lokalizáciu a likvidáciu
infekčných ochorení v epidemickom ohnisku. Observácia zahŕňa:

obmedzenia vjazdu a výjazdu z epidemiologických ohnísk,
zákaz vyvážania materiálu bez predchádzajúcej dezinfekcie
obmedzenia kontaktu obyvateľstva
uskutočnenia špeciálnych zdravotníckych a veterinárnych opatrení,

Karanténa je súhrn protiepidemiologických a protizootických opatrení, ktorých čelom je
izolovať priestor nebezpečnej nákazy a likvidovať v ňom prenosné ochorenie prípadnú
nákazu. Pri vyhlásení karantény sa zachovávajú všetky observačné opatrenia a doplňujú sa
ďalšími sprísňujúcimi hľadiskami. Organizuje sa:

uzavretie a stráženie postihnutého priestoru,
zákaz zhromažďovania občanov,
kontrola vykonávania všetkých stanovených karanténnych opatrení,
zdravotnícka osveta, zameraná na zistené ochorenia, tak aby obyvatelia pochopili
zmysel prijatých opatrení.

Riešenie protiepidemiologickej situácie

Pri povodni je nutné počítať s úhynom lesných a domácich zvierat a so zvieratami a ľuďmi
priplavenými. Časť obyvateľstva a zvierat môže byť odplavená mimo obce. Straty na
obyvateľstve a hospodárskych zvierat je preto možné vyčísliť len orientačne. Je predpoklad
že niektoré osoby a veľa zvierat bude objavených až pri likvidačných prácach pod nánosmi
bahna, Ohniska nákazy nie je možné vopred určiť. Na vzniknutú situáciu ma vplyv aj ročné
obdobie, najhoršia situácia sa predpokladá v lete a na tomto musia byť založené aj
protiepidemiologické opatrenia.

Hneď ako je to možné začať vyhľadávať mŕtvych ľudí a uhynuté zvieratá:
-vykonať identifikáciu mŕtvych osôb a zabezpečiť ich urýchlené pochovanie,
-ranené hospodárske zvieratá porážať a mäso po veterinárnej kontrole využiť na zásobovanie.
-uhynuté zvieratá odvážať na mrchovištia a zabezpečiť súčinnosť s kafilériou.

Mrchovištia nesmú byť v blízkosti vodných zdrojov pitnej vody a obytných oblasti.
Miesto ich zriadenia povoľuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva po dohode s obcou.
Osoby ktoré sa zúčastnili pochovávania a odstraňovania uhynutých zvierat, sa podrobia úplnej
hygienickej očiste, spojenej s dezinfekciou odevov, obuvi a pracovného náradia. U všetkých
sa vykoná zvýšený zdravotnícky dozor a následná profylaxia po zistení konkrétneho druhu
choroby. Súbežne s vyhl'adávaním mŕtvych osôb a uhynutých zvierat sa vykonáva očista
územia. V prvom rade sa odstránia prekážky a bahno z komunikácií v obci, ktoré sa vyvezie
mimo zatopené územie do jám alebo s kontaminovaným bahnom uložiť na skládku odpadu.

Na zabránenie šírenia infekčných ochorení Regionálny úrad verejného zdravotníctva
nariadi protiepidemiologické opatrenia v postihnutých oblastiach:
a) zákaz konzumovania vody, potravín a úrody rastlinného pôvodu na ohrozenom území,
b) hrubá očista( budovy, ..) a chlórovanou vodou,
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c) dezinfekcia.

V prípade nutnosti v určených lokalitách využiť opatrenia observácie a karantény.

Chemická dezinfekcia sa vykonáva na ohrozenom území, Jej výsledok závisí od:
voľby vhodného dezinfekčného prostriedku, jeho koncentrácie a spôsob použitia,
dÍžka pôsobenia dezinfekčného prostriedku,
prostredie v ktorom dezinfekčný pôsobí(teplota, pH vody, ..)

Prehl'ad niektorých druhov dezinfekčných prostriedkov

Názov Odpor. Odpor. Poznámky
koncentr Expozícia

ácia
ajatín 2-3% 40 min. pri styku s mydlom sa inaktivuje mikrobicídny

efekt
derident spray nerieden 20 min

Ý
dikonit 0,2-2% 10-20min dodržať koncentáciu podľa návodu
famosept 2-10% 40-60min poškodzuje kovy, najmä hliník
formaldehyd 3% 20min vyvoláva kašeľ, po aplikácii treba vetrať
chlóramin B 1-3% 30min vhodný na nástroje,priestory
chlóramin T 3% 30min vhodný na priestory
Chlóramin 4-6% 50min vhodný na WC, kúpeľne, chodby
BS,TS
orthosn 2% 15-20min vhodný na dezinfekciu izieb chorých,

komunikácie

Nafta, a.s. Bratislava má v dosahu záplavových vôd zberné naftové strediská. Spoločnosť má
vypracované a schválené Slovenskou inšpekciou životného prostredia havarijné plány
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do
životného prostredia. Ďalej má vypracované havarijné plány zostavené podľa výnosu SBÚ
v Bratislave č. 200/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd pri
vnútorných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe, úprave a podzemnom uskladňovaní
kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach. Tieto plány sú
individuálne strediská.

Zoznam lokalít, kde sú uskladnené jedy a škodliviny a ich množstvá, ktoré by mohli byť
v dosahu záplavových vôd v obci Záhorská Ves sa nenachádzajú

6.0patrenia na zamedzenia vstupu a pohybu osobám na povodňou
ohrozené, alebo postihnuté územia

Počas evakuácie plnia príslušníci policajného zboru na úseku bezpečnosti a dopravy
tieto úlohy:
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Uzatváranie priestorov:

-uzatvorenie priestorov, z ktorých sa vykonáva evakuácia.
-do evakuovaných priestorov umožňovať vstup a vjazd len určeným osobám a dopravným
prostriedkom za účelom vykonania opatrení a činnosti súvisiacich so záchrannými prácami.

Bezpečnosť, plynulosť a usmerňovanie dopravy:

-regulácia a usmerňovanie premávky na výjazdových komunikáciach, križovatkách, trasách
evakuácie, určených obchádzkach tak aby evakuované osoby a dopravné prostriedky čo
najrýchlejšie opúšťali ohrozené územie,
-informovanie a vyžadovanie od správcu komunikácie odstránenie prekážok cestnej premávky
na evakuačných trasách,
-podieľanie sa na prejazdnosti trás a vyjadrovanie sa k projektom dopravného značenia
a určovaní obchádzok,
-podieľať sa v spolupráci s Vojenskou políciou na regulácii dopravy na určených
automobilových cestách využívaných pri evakuácii v čase vojny a vojenského stavu.

Ochrana a zabezpečenie verejného poriadku:

-spolupôsobiť pri zabezpečovaní verejného poriadku v evakuovaných zariadeniach,
v miestach núdzového zásobovania, ubytovania a poskytovania zdravotníckej starostlivosti
osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ak bol porušený, vykonávať opatrenia na jaho
obnovu,
-zabezpečiť zvýšenú hliadkovú a obchôdzkovú službu s cieľom predchádzania trestnej
činnosti,
-riadiť výkon poriadkovej služby v súlade s ďalšími bezpečnostnými opatreniami s dôrazom
na kontrolu osôb a ochranu majetku.

Kontrola osôb a ochrana majetku:

-kontrolovať osoby, ktoré vstupujú do ohrozeného územia podľa povolení vydaných
orgánom, ktorí vyhlasuje a riadi evakuáciu na postihnutom území a zabraňovať vstupu
nepovolaným osobám,
Venovať zvýšenú pozornosť pohybu záujmových osôb Policajného zboru,
-pomáhať evakuovaným osobám pri získavaní informácií o rodinných príslušníkoch,
-zabezpečovať ochranu majetku v postihnutých územiach formou obchádzkovej a hliadkovej
služby, pokiaľ je možný vstup do týchto priestorov.

V obci Záhorská Ves zabezpečuje kontrolu osôb a ochranu majetku,
OO PZ Gajary
Pivovarská 168
Tel: 9061/039904

v. Sily a prostriedky na výkon povodňových prác

Prehľad pracovných síl na výkon povodňových záchranných prác.
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-Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) pri ochrane pred povodňami plnia úlohy, ktoré im
ukladajú povodňové orgány, najmä riadenie a vykonanie zásahov pri záchranných prácach.
Zabezpečujú v rámci svojich možností potrebné technické a materiálne vybavenie pre výkon
povodňových záchranných prác a riadne udržujú prostriedky v akcieschopnom stave. Zoznam
členov je v prílohe č.5.

Občania pri výkone ochrany pred povodňami.

-Občania začlenený do ochrany pred povodňami (povodňová služba) sú na základe
povodňových plánov povinný v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na základe výzvy v čo
najskôr na určené miesto.

Ak to povodňové situácie vyžaduje, môžu povodňové orgány aktivizovať občanov
a organizácie do výkonu protipovodňových opatrení, nad rámec povodňových plánov.
Zamestnávatelia sú povinný poskytnúť zamestnancom (členom družstevných organizácií)
pracovné voľno v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou
službou. Občan, ktorí sa podľa povodňových plánov zúčastnili na povodňovej službe, vydá
potvrdenie o ich účasti a čase príslušný povodňoví orgán. Náhradu mzdy za tento čas
a náhradu za prípadnú prácu za nadčas poskytuje alebo uhrádza príslušný povodňový orgán
alebo organizácia, v rámci ktorej sa povodňová služba vykonáva.

Prehľad využiteľnosti Okresného Hasičského a záchranného zboru v Malackách.

-Na zabezpečenie operatívneho vykonania záchranných prác príslušníkmi Hasičského
a záchranného zboru počas povodní, nehôd a iných mimoriadnych udalostí na vodnej ploche
je vydaný pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 39/2002 o výkone
povodňovej záchrannej služby v Hasičskom záchrannom zbore.
V jednotlivých článkoch tohto pokynu sa upravujú podmienky vykonávania záchranných

prác na vode, odbornú prípravu pre túto činnosť, materiálne a technické vybavenie na výkon
záchranných prác na vode, zásady prevádzky záchranných člnov a vykonávanie potápačských
prác zameraných na záchranu osôb, majetku, ako aj vyhľadávanie osôb, ktoré sa utopili alebo
sú inak nezvestné.

Prehľad využiteľnosti OS SR.

-Pomoc zložiek príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky budú zabezpečené
prostredníctvom predsedu okresnej povodňovej komisie okresu Malacky.

Ozbrojené sily Slovenskej republiky sa podieľajú na plnení úloh počas prírodných
a ekologických katastrof. Pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie koordinuje svoj
postup pri nasadení síl a prostriedkov s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcami
právnickými a fyzickými osobami a verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným zameraním.

Prírodné a ekologické katastrofy sú najpravdepodobnejšie najmenej predvídateľné kategórie
z ohrozenia, ktorým musí Slovenská republika čeliť:

Medzi prírodné katastrofy možno zaradit':
- živelné pohromy (povodne),
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- havárie ( ekologické havárie veľkého rozsahu),
- požiare veľkého rozsahu),
- snehové kalamity
Povodne veľkého rozsahu
Vznikom povodní veľkého rozsahu narastá pravdepodobnosť narušenia bezpečnosti,

ohrozenia života a zdravia osôb, majetku a životného prostredia. Povodne veľkého rozsahu
môžu byť spôsobené prírodnými javmi, najmä prívalovými dažďami, dlhotrvajúcimi vodnými
zrážkami, v zime prudkým oteplením s dažďom vyvolávajúcim prudké topenie sa snehu
a pohyb ľadu, čo spôsobuje povodne na rozsiahlom území v povodí vodných tokov. Ďalším
možným ohrozením môžu byť poruchy alebo narušenía stability na vodných dielach, ktoré
môžu viesť až k ich havárii (pretrhnutiu), alebo núdzové riešenia počas kritickej situácie na
vzdúvajúcom sa vodnom diele.

Cieli a objekty ohrozenia
Medzi najpravdepodobnejšie ciele a objekty ohrozenia povodňami veľkého rozsahu patria

najmä ohrozenie života, majetku a životného prostredia v dôsledku zaplavení veľkého
zastavaného územia, zaplavenie priemyselných objektov, skladov s nebezpečnými látkami,
narušenie ochranných hrádzí vodných tokov v zastavaných územiach obcí a ochranných
hrádzí pozdlž významných vodných tokov, rozrušenie dopravných komunikačných sieti
(infraštruktúry) pričom na zatopenom území dôjde k ochromeniu systému zásobovania,
dodávok energií, kolapsu v doprave a podobne. Pri povodniach veľkého rozsahu dochádza
k možnosti infekčných chorôb (epidémií) a nárastu kriminálnej činnosti na evakuovaných
územiach (snaha o rabovanie a ničenie majetku). Pre veľké množstvo evakuovaných osôb
bude potrebné zabezpečiť núdzové ubytovanie a zásobovanie čo môže viesť k miestnemu
preťaženiu kritickej infraštruktúry hlavne v oblasti proviantného zabezpečenia, dodávok
energií, dopravy a podobne.

Opatrenia vykonávané Hasičským zborom v spolupráci s Ozbrojenými silami
Slovenskej republiky
- výkon povodňových záchranných prác podľa pokynov veliteľa zásahu a príslušných
povodňových orgánov vrátane poskytnutia špeciálnej techniky, ťažkej a ženijnej techniky,
- plnenie úloh pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva ( evakuácia, núdzové ubytovanie,
zásobovanie, označovanie nebezpečných oblastí) podľa pokynov povodňových orgánov
a veliteľa zásahu,
- zabezpečenie úpravy terénu, ochranných hrádzí, priechodnosti komunikácií, zriaďovanie
obchádzok, náhradných premostení a zabezpečenie ich regulácie,
- výkon pyrotechnických prác, núdzového odstraňovaní stavieb a ľadových bariér,
- výkon leteckej a pozemnej záchrannej služby.
- výkon leteckej prepravy osôb a materiálu,

Rozsah pôsobnosti velitel'a dopravného krídla Kuchyňa v súlade s rozkazom ministra:

Pôsobnosť určuje rozkaz MO SR č.1I20l2 z l2.januára 2012. Rozsah pôsobnosti veliteľa
dopravného krídla Kuchyňa je určený pri vyčlenení a použití síl a prostriedkov ozbrojených
síl Slovenskej republiky s cieľom vykonať záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak
vznikne mimoriadna udalosť na území Slovenskej republiky.
Sily a prostriedky si môže vyžiadat' štátny orgán, obec alebo VÚC v súlade s ustanovením
zákona č.l29 z 15 februára 2002 priamo od veliteľa dopravného krídla Kuchyňa, alebo
prostredníctvom operačného dozorného dopravného krídla Kuchyňa. Veliteľ vyčlenených síl
a prostriedkov je členom štábu záchranných zložiek IZS veliteľ zásahu z HaZZ.
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VI. Pomocná dokumentácia

Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečením a riadením ochrany pred
povodňami.

Zákon NR SR č 7/20 l OZ.z. o ochrane pred povodňami,
povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
Vyhláška MŽP č 251/20 l OZ.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní
výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce
a povodňových škôd,
Vyhláška MŽP SR Č. 252/20 lOZ.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní
predbežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich
následkov a vykonaných opatreniach,
Vyhláška MŽP SR Č. 204/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonaní
predpovednej povodňovej služby.
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Povodňové orgány obce

Zloženia povodňovej komisie obce

Funkcia Menoa Bydlisko Č. telefónu E-mail
priezvisko

predseda Boris ŠiMKOVIČ Povodňová 0948550050 starosta@zahorskaves.sk
starosta obce 20 Záhorská

Ves
podpredseda Andrej BAJTEK V Jertáši 25 0911477105 ba itek@ty~ografia+ .sk

zástupca Záhorská Ves
starostu

tajomník Anna Školská 2 0902215703 anna.antalicova@zahorskaves.sk
ANTALlČOVÁ 034/778015

člen Peter Hlavná 174 0905273608 ~eterbartalsky(@zoznam.sk
BARTALSKÝ

člen Pavol DANIHEL Hlavná 31/A 0905834435 ~avoldanihel@azet.sk

Povodňovú komisiu zvoláva jej predseda - starosta obce.

mailto:starosta@zahorskaves.sk
mailto:anna.antalicova@zahorskaves.sk


Povodňové orgány obce

Zloženie technického štábu povodňovej komisie

Funkcia Meno a priezvisko Bydlisko Č. telefónu E-mail

vedúci Rastislav PUPíK Pri 1. kaplnke 0903256917 pupik.rasto@gmail.com
Záhorská Ves

zástupca Stanislav NECHALA Hlavná 31/A 0908703073 stanislav.nechala(cVazet.sk
Záhorská Ves

člen Zuzana HAVRILOVÁ Sokolská 19. 0908544004 zumi.zv(cVgmail.com
Záhorská Ves

člen Bc. Gabriela MALíKOVÁ Pri 1. kaplnke 0907723571 gabca.malikova(cVgmail.com
Záhorská Ves

člen Mária ANUŠOVÁ Pri hrádzi 1. 0905964443 luxor(cVairwave.sk

Záhorská Ves

Technický štáb zvoláva pracovníčka obecného úradu Anna ANTALIČOVÁ. V prípade stavu ohrozenia
a predpokladu, že potrebné zásahy nezabezpečí obec vlastnými silami, starosta obce požiada
o pomoc ORHaZZ Malacky na tel. Č. 0347969120 a zároveň nahlási potrebu pomoci predsedovi
okresnej povodňovej komisii v Malackách na tel. č. 034/7971202 Ing. Jozef MRAČNA mobil

0911232168 alebo 0905616338

mailto:pupik.rasto@gmail.com
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BARTALSKÝ Ivan

DA RÁŽ František

DA RÁŽ Patrik

DARÁŽOVÁ Lubica

GBELSKÁ Jana

GRUJBÁR Jozef

GRUJBÁR Stanislav

HERÁK Lukáš

KLAČKA Tomáš

KOČNÁR Róbert

KOČNÁR Ladislav

LUČANSKÝ Peter

MATEJOV Peter st.

MATEJOV Peter ml.

MATEJOVÁ Alica

PAVLÍK Richard

RUCKER Jozef

Zoznam členov DHZ obce ZÁHORSKÁ VES
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