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A. Textová časť 

 

I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 

 

Povodňové záchranné práce zabezpečuje obec ako orgán krízového riadenia. Obec riadi povodňové záchranné práce po vy vyhlásení III. 

stupňa povodňovej aktivity prostredníctvom obecnej povodňovej komisie a po vyhlásení mimoriadnej situácie prostredníctvom svojho výkonného 

orgánu – t.j. krízového štábu obce. 

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú v zmysle „Povodňového plánu záchranných prác obce Machulince“ na území zaplavenom 

z vodného toku resp. na území inak postihnutom povodňou. Povodňový plán záchranných prác obce Machulince je vypracovaný v zmysle zákona NR 

SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami, vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a 

postup ich schvaľovania, a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

 

II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, 

vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu 

 

Titl. meno priezvisko 
Funkcia 

v komisii  
Pracovisko 

Adresa bydliska Číslo telefónu prac. 

Číslo mob. telef. 

Číslo faxu, email Adresa pracoviska 

Bohumil Bielik predseda 
Obecný úrad 

Machulince 

Machulince, Zlatomoravecká č. 76/11 Tel. 037/630 17 22 

Tel. 0905 419 823 

Fax  037/630 17 22 

machulince@mail.t-com.sk 
Machulince, Hlavná č. 115/6 

Ing. Jozef Ondriaš podpredseda Enel Mochovce 
Machulince, Kopanická č. 283/12 Tel. 037/622 20 55 

Tel. 0908 042 350 Mochovce 

Peter Gašparík člen Mochovce 
Machulince, Cintorínska 245/34 Tel. 0911 913 900 

Tel. 0908 755 887 

 Mochovce 
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1. Obecná povodňová komisia 

 

Povodňová komisia obce bola ustanovená v súlade s § 27 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Komisiu zvoláva 

predseda obecnej povodňovej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie. Zvolanie členov povodňovej komisie bude vykonané telefonicky.  

Sídlo povodňovej komisie obce je v budove Obecného úradu Machulince, Hlavná 115 a to po celú dobu vyhlásenia stavu pohotovosti                    

a ohrozenia. Zvolanie členov komisie a technického štábu bude vykonané prostredníctvom telefonických prostriedkov. Prípadný zvoz členov bude 

vykonaný služobným motorovým vozidlom obce Machulince. 

 

 

2.   Krízový štáb obce – zoznam členov, adresy domov a na pracovisko, spôsoby vyrozumenia 

  

Meno a priezvisko, titul, 

hodnosť 

Funkcia          

v KŠ 

Adresa 

organizácie 

- zamestnávateľa 

Telefón 

na praco-

visko, Fax 

E-mail Mobil 
Adresa trvalého 

bydliska 

Bohumil Bielik 

 

starosta obce 

predseda  Obec Machulince 

  Hlavná č. 115/6 

  951 93 Machulince 

037/6301722 

037/6426115 

machulince@mail.t-

com.sk 

0905 419 823 Zlatomoravecká č. 

76/11 

951 93 Machulince 

Ing. Jozef Ondriaš 

zástupca starostu obce 

podpred-

seda 

Enel Mochovce  ondrias.jozef@gmail.com 0908 042 350 

037/6332055 

Kopanická č. 283/12 

951 93 Machulince 

Peter Gašparík 

technik  

člen Mochovce  

pgasparik@gmail.com 

0908 755 887 Cintorínska č. 245/34 

951 93 Machulince 

Ľudovít Ondrejka člen Dôchodca 
Machulince, Mlynská č. 140/8 Tel. 037/630 11 34 

Tel. 0907 030 235  

Dušan Košút člen Vráble 
Machulince, Viničná č. 57/26 

Tel. 0903 220 193 
Vráble 

mailto:ondrias.jozef@gmail
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Pavol Holý 

živnostník 

člen Bratislava 0908 725 612 palo.holy@gmail.com 0908 725 612 Hlavná č.335/96 

951 93 Machulince 

Daniela Červená 

radiologický asistent  

člen Nitra  cervena.daniella@gmail. 

com 
0908 760 205 Hlavná  č. 334/94 

951 93 Machulince 

Peter Zemanovič 

živnostník 

člen  0908 686 698 peter.zemanovič@ 

centrum.sk 

0908 686 698 Žitavská č. 112/3 

951 93 Machulince 

Ľudovít Ondrejka 

dôchodca 

člen Dôchodca ----- ----- 0907 030 235 

037/6301134 

Mlynská č. 140/8 

951 93 Machulince 

Dušan Košút 

robotník 

člen Vráble  dusan.kosut@gmail.com 0903 220 193 Viničná č. 57/26 

951 93 Machulince 

Milan Belica 

dôchodca 

člen Dôchodca ----- belica.m@centrum.sk 037/6301737 Krovinská č. 119/9 

951 93 Machulince 

Róbert Valach 

robotník 

člen Enel Mochovce  valach.robo@centrum.sk 0901 709 393 Kopanická č. 298/35 

951 93 Machulince 

Mgr. Andrea Pinterová  

riaditeľka ZŠ sv. Dominika 

Sávia 

člen Základná škola  

Sv. Dominika Sávia 

Kopanická č. 287/18 

951 93 Machulince 

037/6301322 ----- ------  

Zlaté Moravce 

Viera Lukáčová 

riaditeľka MŠ Machulince 

člen Materská škola 

Kopanická č. 287/18 

951 93 Machulince 

037/6301312 vierkalukacova1@gmail. 

com 

0907 491 762 Obycká č. 27/57 

951 93 Machulince 

PaedDr. Helena 

Judinová 

učiteľka MŠ sv. Dominika 

Sávia 

člen Základná škola  

sv. Dominika Sávia 

Kopanická č. 286/16 

951 93 Machulince 

037/6301322 ----- 0918 814 017 Zlatomoravecká            

č. 71/21, 951 93 

Machulince 

Mária Šutková 

dôchodkyňa 

člen dôchodkyňa ----- ----- 0905 918 650 Zlatomoravecká               

č. 77/9 

951 93 Machulince 

Lenka Čikelová 
administratívna 

pracovníčka 

tajomník Obec Machulince 

Hlavná č. 115/6 

951 93  Machulince 

037/6301722 

 

lenka.cikelova@gmail.com 0902 185 291 Hlavná č. 218/12 

951 93 Machulince 

 

mailto:cervena.daniella@gmail
mailto:dusan.kosut@gmail
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3.  Obvodná povodňová komisia Zlaté Moravce 

 

č. 
Titl. meno 

priezvisko 
Funkcia na pracovisku 

Funkcia 

v OPK 

Adresa bydliska 
Tel., mobil, fax 

Tel., 

(bydlisko) 
e-mail  adresa 

Adresa pracoviska 

 

1. 

Mgr. Zita 

Koprdová 

Okresný úrad  Zlaté 

Moravce -prednostka 
predseda 

Hosťovce 156, 951 91 Hosťovce 
037/7336032 

0918/837518 

Fax: 037/6421141 

 

 

0905/517533 

 

zita.koprdova@zm.vs.sk  

 

zita.koprdova@minv.sk  
Sládkovičova 3,953 01 Zlaté 

Moravce 

 

2. 

Ing. Mária 

Sýkorová 

Okresný úrad Zlaté 

Moravce – vedúca OSŽP 

zástupca 

predsedu 

Tekovská 10, 953 01 Zlaté Moravce 037/6421106 

0918/520061 

Fax: 037/6421141 

0904/519856 

maria.sykorova@zm.vs.sk 

maria.sykorova@minv.sk 

 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté 

Moravce 

 

3. 

 

Ing. Darina 

Komárová 

Okresný úrad Zlaté 

Moravce – odborný 

radca na úseku ŠVS 

tajomník 

Dlhá 57, 953 01 Zlaté Moravce 037/6421106 

0918/186387 

Fax: 037/6421141 

037/6421088 
darina.komarova@zm.vs.sk 

darina.komarova@minv.sk  Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté 

Moravce 

 

 

4. 

pplk. Ing. 

Miroslav Suk 

Riaditeľ ORHZ Zlaté 

Moravce 
člen 

Za kostolom 793, Tesárske Mlyňany 
037/6416372 – 

sekretariát 

037/6421073 

0915/496311 

Fax: 037/6426062 

0915/496311 

riaditel.zm@hazz.minv.sk 

miroslav.suk@hazz.minv.sk 

 1. mája 1/A, Zlaté Moravce 

 

5. 

pplk. Ing. 

Zuzana 

Horvátová 

Vedúca OPT HaZZ Zlaté 

Moravce 
člen 

Tajovského 43, Zlaté Moravce 037/6416370 

0915/496286 

Fax: 037/6426062 

0918/543033 

 

zuzana.horvatova@hazz.minv.sk 

 1. mája 1/A, Zlaté Moravce 

 

6. 

Ing. Jozef 

Hudec 

Vedúci úseku 

vodohospodárskej 

prevádzky 

člen 
Tŕnista 5, Nitra 

037/7721773 

037/7414205 

0905/400493 

Fax: 037/7416924 

0905/400493 
jozef.hudec@svp.sk 

 
Za hydrocentrálou 8, Nitra 

 

 

7. 

Peter Kršák 

Západoslovenská 

vodárenská  spoločnosť, 

a.s., OZ Nitra,                     

vedúci výrobno-

prevádzkového strediska                   

Zlaté Moravce 

člen 

Nemčiňany č. 346 
037/6949500 

0911/400856 

Fax: 037/6949599 

0908/258191 
peter.krsak@zsvs.sk 

 
Priemyselná 11, Zlaté Moravce 

mailto:zita.koprdova@zm.vs.sk
mailto:zita.koprdova@minv.sk
mailto:sykorova@minv.sk
mailto:komarova@minv.sk
mailto:riaditel.zm@hazz.minv.sk
mailto:miroslav.suk@hazz.minv.sk
mailto:zuzana.horvatova@hazz.minv.sk
mailto:jozef.hudec@svp.sk
mailto:peter.krsak@zsvs.sk
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8. 

Ing. Vladislav 

Zvardoň 

Okresný úrad Nitra, 

Pozemkový a lesný 

odbor, odborný radca 

člen 

951 52 Slepčany 29 037/6549229 

0902/614616 

 

0902/614616 

 

vladislav.zvardon@ 

nr.vs.sk   

vladislav.zvardon@ 

minv.sk Štefánikova 69, Nitra 

 

 

9. 

Mgr. Miroslav 

Ďuráček 

RSÚC Nitra a.s. 

Cestmajsterstvo Zlaté 

Moravce 

 

 

člen 

Dobšinského 36, Zlaté Moravce 
0903/753857 

0903/753857 

 

 

miroslav.duracek@rsucnr.sk 

 
Tehelná 2, Zlaté Moravce 

 

 

10. 

Mjr. JUDr. 

Peter 

VISOLAJSKÝ 

 

 

Obvodné oddelenie PZ 

Zlaté Moravce - riaditeľ 

 

 

 

 

člen 

Braneckého 3, 949 01 Nitra 0961/363700 

0905/901731 

Fax: 0961/363799 

0903/816100 
peter.visolajsky@minv.sk 

 
Sládkovičova 109B, Zlaté Moravce 

 

 

11. 

Eva Kunkelová RÚVZ Nitra - radca 

 

 

člen 

951 03 Čeľadice 212 037/6560431 

0903/059529 

Fax: 037/6560457 

0903/059529 nr.hzp@uvzsr.sk 

Štefánikova 58, 949 63 Nitra 

 

 

12. 

Ing. Juraj Jurica 

SVP š.p., OZ BB, Správa 

povodia dolného Hrona 

a dolného Ipľa - riaditeľ 

 

 

člen 

Nám. sv. Trojice 15 

Banská Štiavnica 036/6357688 

0903/806492 

Fax: 036/6317786 

0903/806492 
juraj.jurica@svp.sk 

 
Koháryho 44, Levice 

 

 

13. 

Ing. Viliam 

Halla 

Okresný úrad Nitra, 

odbor CDPK 

 

 

člen 

Hlboká 696, 949 01 Nitra 037/6549361 

0918/873867 

 

0905/545024 

viliam.halla@nr.vs.sk                 

viliam halla@minv.sk 

 Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 

 

14. 

Ing. Michaela 

Bučková 

Okresný úrad Zlaté 

Moravce, vedúca odboru  

krízového riadenia 

 

člen 

 

1. mája 455, 951 51 Nová Ves 

n/Žitavou 
037/7336034 

0911/277 381 

 

0905/830073 

michaela.buckova@minv.sk  

michaela.buckova@zm.vs.sk 

 

 
Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté 

Moravce 

 

 

15. 

Ing. Róbert 

Lenárt, PhD. 
Hydromeliorácie, š.p. 

 

 

člen 

K. Kuzmányho 11, 060 01 Kežmarok 
037/6534351 

Fax:037/6534351 
0911/997982 

nitra@hmsp.sk 

 
Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra 

 

mailto:peter.visolajsky@minv.sk
mailto:nr.hzp@uvzsr.sk
mailto:juraj.jurica@svp.sk
mailto:viliam.halla@nr.vs.sk
mailto:michaela.buckova@minv.sk
mailto:nitra@hmsp.sk
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4.  Technický štáb obvodnej povodňovej komisie 

 

Technický štáb komisie je odborným, poradným a výkonným orgánom obvodnej povodňovej komisie. Zabezpečuje opatrenia komisie v čase 

od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity až po jej odvolanie. Pripravuje a predkladá obvodnej povodňovej komisii návrhy opatrení a vykonáva ich. 

  

č. 

 

Titl., meno, priezvisko 

 

 

Funkcia v technickom štábe 

 

 

Pracovisko 

 

 

Kontakt 

 

1. pplk... Ing. Miroslav Suk vedúci  OR HaZZ Zlaté Moravce 
037/6416372, 037/6421073 

0915/496311 

2. 
pplk. Ing. Zuzana Horvátová, 

PhD. 
zástupca  OR HaZZ Zlaté Moravce 

037/6416370 

0915/496286 

3. Ing. Peter Šunderlík člen  SVP š.p., Správa povodia dolnej Nitry 
0903/815619 

0905/561004 

4. Peter Kršák člen  ZsVS, a.s., OZ Nitra, VPS Zlaté Moravce 
037/6949500 

0911/400856 

5. Ing. Vladislav Zvardoň člen  OÚ Nitra, pozemkový a lesný odbor 
037/6925410 

0902/614616 

6. Mgr. Miroslav Ďuráček člen  RSÚC Nitra a.s., Cestmajsterstvo Zlaté Moravce 0903/753857 

7. Mjr. JUDr. Peter Visolajský člen  OO PZ Zlaté Moravce 

0961/363700 

0905/901731  

0903/816100 

8. Eva Kunkelová člen  RÚVZ Nitra 
037/6560431 

0903/059529 

9. Ing. Jarmila  Michalková člen  SVP š.p. OZ BB, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa 
036/6357607 

0903/965814 

10. Ing. Darina Komárová člen  OÚ Zlaté Moravce, OSŽP 0918/186387 

11. Mgr. Igor Marhevský, PhD.  člen OÚ Zlaté Moravce,OKR 
037/7336034                        

0918/797153 
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5.  Krízový štáb Okresného úradu Zlaté Moravce                           

 

č. Meno a priezvisko, titul, hodnosť Funkcia v KŠ Adresa organizácie 

- zamestnávateľa 

Telefón 

na pracovisko, Fax 
E-mail Mobil 

 
1. 

Mgr. Zita 
KOPRDOVÁ 
prednostka 

predseda 

 

Okresný úrad Zlaté Moravce 
Sládkovičova 3 
953 01 Zlaté Moravce 

tel: 037/7336032 
fax:037/6421 141 

zita.koprdova@minv.sk 0918 837 518 

 
2. 

Ing. Michaela 

BUČKOVÁ 
vedúca odboru KR 

podpredsedníčka 
sekretariát KŠ 

Okresný úrad Zlaté Moravce 
Sládkovičova 3 
953 01 Zlaté Moravce 

tel: 037/7336034 

fax:037/6421 141 

michaela.buckova@minv.sk 
 
  

0911 277 381 

 
3. 

Mgr. Igor 
MARHEVSKÝ, PhD. 
odbor krízového riadenia 

 
tajomník      

sekretariát KŠ 
 

Okresný úrad Zlaté Moravce 
Sládkovičova 3 
953 01 Zlaté Moravce 

tel: 037/7336034 

fax: 037/6421 141 

igor.marhevsky@minv.sk 
  
 

0918 797 153 

 

4. 

Ing. Mária  
SÝKOROVÁ 
vedúca odboru starostlivosti o ŽP 

 

členka 

 

Okresný úrad Zlaté Moravce 
Sládkovičova 3 
953 01 Zlaté Moravce 

tel: 037/6421 106 maria.sykorova@minv.sk  

 

0918 520 061 

 

5. 

Mjr. JUDr. Peter  

VISOLAJSKÝ 

riaditeľ 

 
člen 

Obvodné oddelenie PZ Zlaté Moravce 
Sládkovičova 109/B 
953 01 Zlaté  Moravce 

Tel.:096136/3700 
Fax.:096136/3799 

peter.visolajsky@minv.sk 

 

0905 901 731 

0903 816 100 

6. 

pplk. Ing. Miroslav 
SUK 
riaditeľ 

člen 
 

Okresné riaditeľstvo HaZZ Zlaté Moravce, 
1. mája 1/A, 
953 01 Zlaté Moravce 

Tel.:037/6416 372  - 
sekretariát 
037/6421073 
Fax:6426062 

riaditel.zm@minv.sk 

miroslav.suk@minv.sk 
 

0915 496 311 

 

7. 

 kpt. Ing. Peter  
ŠTULAJTER 
Vedúci starší dôstojník 
oddelenia riadenia operácií 

člen 
 

Vzdušné sily OS SR 
Protilietadlová raketová brigáda 
Jelenecká ul. 
94901  Nitra 

tel: 0960 374 444 
fax: 0960374316 

Peter.stulajter@mil.sk 
 

0901 770 780 

 

8. 

p. Peter  
KRŠÁK 
Vedúci výr. -prevádzkového 
strediska 

člen 

Západ. vodárenská spol., a.s. 
o.z. Nitra 
Výr.-prev. Str. Zlaté Moravce 
Priemyselná 11 
953 01 Zlaté Moravce 

Tel.:037/6949500   
Fax:6949599 
 

Peter.krsak@zsvs.sk  0911 400 856 

mailto:zita.koprdova@minv.sk
mailto:michaela.buckova@minv.sk
mailto:igor.marhevsky@minv.sk
mailto:maria.sykorova@minv.sk
mailto:peter.visolajsky@minv.sk
mailto:riaditel.zm@minv.sk
mailto:miroslav.suk@minv.sk
mailto:mario.benca@mil.sk
mailto:Peter.krsak@zsvs.sk
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6.  Okresný úrad Zlaté Moravce 

 

Titul, meno a priezvisko 

Funkcia Pracovisko Číslo Číslo E-mail 

   telefónu na mobilu   

   pracovisko     

Mgr. Zita KOPRDOVÁ 

prednostka 

 

Okresný úrad 

Sládkovičova 3 

953 01 Zlaté Moravce 

tel:  037/7336032 

fax: 037/6421 141 

 

0918 837 518 

zita.koprdova@minv.sk  

Ing. Michaela BUČKOVÁ 

vedúca odboru krízového riadenia 

Okresný úrad 

Sládkovičova 3 

953 01 Zlaté Moravce 

tel: 037/7336 034 

fax: 037/6421 141 

0911 277 381 

0905 830 073 

michaela.buckova@minv.sk   

Ing. Mária SÝKOROVÁ vedúca odboru starostlivosti 

o životné prostredie 

Okresný úrad 

Sládkovičova 3 

953 01 Zlaté Moravce 

tel:037/6421106 

fax: 037/6421141 

0904 519 856 

0918 520 061 

sykorova@minv.sk  

 

 

7.  Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 

 

Titul, meno a priezvisko Funkcia Pracovisko Číslo telefónu na  Číslo E-mail 

   pracovisko mobilu  

Ing. Ján  KOPRDA vedúci oddelenia  IZS Okresný úrad Nitra 
037/6549 327, 

Tiesňová linka – 112 
0903 124760 

jan.koprda@nr.vs.sk 

112@nr.vs.sk 

      

 

 

8.  Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach  

pplk. Ing. Miroslav SUK – riaditeľ OR HaZZ v Zlatých Moravciach 
1. Mája 1/A, 953 01 Zlaté Moravce 

Tel. +421 (37) 6416372 – sekretariát, +421 (37) 6421073 

Fax. +421 (37) 6426062 

 

 

mailto:zita.koprdova@minv.sk
mailto:michaela.buckova@minv.sk
mailto:sykorova@minv.sk
mailto:jan.koprda@nr.vs.sk
mailto:112@nr.vs.sk
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9.  Obvodné oddelenie Policajného zboru v Zlatých Moravciach 

Mjr. JUDr. Peter VISOLAJSKÝ – riaditeľ obvodného oddelenia PZ v Zlatých Moravciach 

Sládkovičova 109/B 

953 01 Zlaté Moravce 

tel.: 096136/3700 

fax.: 096136/3799  

 

 

10.  Podľa potreby   

a) obecné hasičské zbory: viď časť 5.2  povodňového plánu (zoznam členov obecného hasičského zboru + kontakty) 

b) iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, 

zdravia a majetku. – KOFUS TRADE, s.r.o. Kopaničky 19, Topoľčianky, KAM-ON Miloš Ondrejka, Topoľčianska 353/20, Machulince, 

TREBAN AT spol. s r.o., Topoľčianska 344/22, Machulince 

 

 

III.  Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a 

varovanie obyvateľstva 

 

1.  Vodné toky pretekajúce cez obec, vrátane prehľadnej situácie 

Rieka ŽITAVA, Mlynský náhon, Suchý potok, Horský potok 

 

2.   Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí 

nad obcou 

Merné miesto: Machulince – Kultúrny dom Machulince, ul. Hlavná č. 115, 

rodinný dom ul. Hlavná č. 116, Machulince   
 

1. stupeň povodňovej aktivity: 140 [cm] 

2. stupeň povodňovej aktivity : 170 [cm] 

3. stupeň povodňovej aktivity): 200 [cm] 
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3.   Oganizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v obci 

   

  Počas vyhlásených stupňov povodňovej aktivity je Obecná povodňová komisia zvolaná v priestoroch objektu Obecného úradu 

v Machulinciach (kancelária starostu, zasadačka obecného úradu, príp. iná miestnosť, odkiaľ riadi a koordinuje záchranné a zabezpečovacie práce v 

súčinnosti s Obvodnou povodňovou komisiou, Okresným riaditeľstvom HaZZ, Políciou SR, Slovenským vodohospodárskym podnikom (Správa 

povodia Dolnej Nitry) a ostatnými zložkami a organizáciami.  

   

  Komunikácia s terénnymi pracovníkmi a hliadkami OPK je telefonická (mobil). Pre potreby dostupnosti pri miestnom zisťovaní budú použité 

služobné a súkromné motorové vozidlá.  

a) Informácie o jednotlivých výstrahách a rizikách súvisiacich so zrážkami na území obce obdrží obec od SHMÚ cestou KS IZS Obvodného úradu 

Nitra SMS správou.  

b) V súlade s §14 zákona č. 7/2010 Z. z. SHMÚ poskytuje na stránke www.shmu.sk informácie o meteorologickej a hydrologickej situácii a ďalšom 

možnom vývoji situácie.  

c) Súčasťou hlásnej povodňovej služby pre včasné varovanie obyvateľstva obce je: 

– vlastné sledovanie vývoja situácie na vodnom toku Žitava a ostatných drobných vodných tokoch v obci ako i v oblastiach s možnosťou 

zaplavenia vnútornými vodami v čase intenzívnych zrážok, 

– včasnosť získavania informácií od správcu vodného toku, 

– získavanie informácií od občanov o povodňovej situácii v jednotlivých oblastiach obce, či už v intraviláne alebo extraviláne. 

d) Obec po vyhlásení tretieho stupňa povodňovej aktivity informuje o tejto skutočnosti cestou KS IZS Obvodného úradu Nitra (tel. č. 112) orgány 

ochrany pred povodňami a ostatné orgány podľa § 26 ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2010 Z. z. 

e) Technická pripravenosť na varovanie obce: Na základe informácií od SHMÚ a celkového vývoja meteorologickej a hydrologickej situácie 

v katastri obce, obec varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom vzniku alebo pri 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 zasiela priebežné správy o povodňovej situácii.  

 

Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej 

udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany (§ 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z. z. v zn. nesk. predp.) zabezpečí 

včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru 

a obcí na povodňou ohrozenom území. 
  

 

 

http://www.shmu.sk/
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Obec odosiela varovnú povodňovú správu ak: 

– došlo k vybreženiu vôd z koryta vodného toku na území obce, alebo ak je zjavná takáto hrozba, 

– hladina vody na vodnom toku Žitava a ostatných drobných vodných tokoch dosiahne výšku, ktorú obec, správca vodnej stavby, alebo 

investor inej stavby na vodnom toku označí za vznik povodňovej situácie, 

– ide o mimoriadne úkazy pri odchode ľadov, pri vzniku ľadových zátaras, pri upchaní mostných otvorov a priepustov, prietrži mračien, 

lokálnych búrkach, topení snehu a pod. 

 

Varovná povodňová správa obsahuje: 

– vymedzenie povodňou ohrozeného alebo zasiahnutého územia obce 

– názov vodného toku 

– hydrologickú situáciu na vodnom toku (vodomernej stanici) 

– údaje o pohybe hladín vodného toku, najmä o vzostupe, poklese bez zmeny a kulminácii 

– informáciu o aktuálnom počasí 

– opis situácie na ohrozenom, alebo povodňou postihnutom území 

               

Povodňové škody - Povodňová komisia obce Machulince ihneď po povodni, prípadne ešte v priebehu povodne začne so zisťovaním                                           

a ohodnocovaním škôd spôsobených povodňou pri vyliatí vody z koryta Žitavy a menších vodných tok spolu so správou a návrhom opatrení predloží 

ich Obvodnej povodňovej komisii. 

Od vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity na ktoromkoľvek vodnom toku v obci Machulince a pri predpoklade ďalšieho stúpania vodnej hladiny, 

je zvolávaný aj štáb krízového riadenia obce Machulince, ktorý v súčinnosti s obecnou povodňovou komisiou bude zabezpečovať  úkony spojené                      

s ochranou obyvateľstva pred povodňami. 

 

 

4.   Správcovia vodných tokov na území obce – adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa a číslo faxu 

 Slovenský vodohospodársky podnik, š-p. OZ Piešťany 

Správa povodia dolnej Nitry 

 Za hydrocentrálou 8 

 949 01 Nitra 

 Tel: 037/7721773 - 4  

 Tel: 037/7721764  

 Fax: 037/7416924  

 e-mail: nitra@svp.sk 

mailto:nitra@svp.sk
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IV.  Povodňové záchranné práce obce 

 

 

1.  Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb (činných pri povodniach) ohrozených povodňou 

 

Varovanie sa vykonáva  dvojminútovým kolísavým tónom „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti, 

ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti. Následne sa dopĺňa hovorenou informáciou prostredníctvom miestneho rozhlasu resp. 

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 

Dvojminútovým stálym tónom bez opakovania sa oznamuje „KONIEC OHROZENIA“ 

Umiestnenie sirény: Požiarna zbrojnica Machulince, ul. Kopanická č. 280, Machulince, ovládanie: EMO,  typ sirény: ZM 

Vyrozumenie osôb činných pri povodniach sa vykonáva podľa plánu vyrozumenia zo spracovaných zoznamov. 

 

2.  Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb 

 

Akékoľvek potraviny, zaplavené pri povodniach vo všetkých druhoch potravinárskych zariadení vrátane domácností obyvateľov, je potrebné 

vylúčiť z použitia pri výživu ľudí až do posúdenia hygienickou službou podľa charakteru a rozsahu povodne (Usmernenie obyvateľov bude vykonané 

prostredníctvom miestneho rozhlasu, príp. prostredníctvom masmédií). 

Prípadné použitie potravín pre výživu zvierat posudzuje veterinárna služba. 

Evakuáciu rodín z domov v ohrozenej oblasti vykoná Obecná povodňová komisia podľa vzniknutej situácie do voľných zariadení  -  priestory 

kultúrneho domu. 

V prípade potreby určenia miesta náhradného ubytovania budú uprednostnené objekty a priestory v správe obce Machulince. 

Stravovanie evakuovaných obyvateľov bude zabezpečené v Školskej jedálni pri MŠ Machulince. 

 

3.  Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení 

 

Nakoľko nie je možné presne stanoviť evakuačné trasy, bude sa riešiť aktuálne podľa vzniknutej situácie. Obyvatelia budú informovaní 

prostredníctvom miestneho rozhlasu. 
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4.  Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov (opatrenia na uvoľňovanie 

prietokových profilov pod mostami, priepustmi a lávkami, uvoľňovanie ľadových zátarás, zápch vytvorených z vodou 

priplavených predmetov) 

 

Všetky opatrenia na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodného toku sa budú vykonávať v spolupráci so správcom vodného toku. 

Obec v súčinnosti s občanmi obce a členmi DPZ vykonáva od času nebezpečenstva povodne zvýšený dohľad nad kritickými úsekmi vodných tokov, 

za účelom okamžitého odstraňovania naplavenín a vznikajúcich zátarás.  

 

4.1  Opatrenia na uvoľňovanie prietokových profilov pod mostami a lávkami: 
–  odstraňovanie naplavených nečistôt, konárov z koryta rieky Žitava, najmä: 

o  most pri Kultúrnom dome, súčasť ulice Hlavnej a Obyckej  

o  most spájajúca ulicu Obyckú a Podhorskú (odbočka do Športového areálu) 

o  lávka pri športovom areály 

o  lávka pri ČOV Machulince 

–  odstraňovanie naplavených nečistôt, konárov z koryta Mlynského náhonu, najmä: 

o  most pri Kultúrnom dome, súčasť ulice Hlavnej 

o  2 mosty na ulici Športová 

o  2 mosty na ulici Mlynská  

o  lávka na ulici Cintorínska 

o  premostenia k rodinným domom na uliciach Krovinská, Mlynská, Podhorská, Cintorínska, časť Hlavná 

–  odstraňovanie naplavených nečistôt, konárov z koryta Horský potok, najmä: 

o  lávka pri miestnom cintoríne 

o  lávka pri rodinných domoch súp.č. 238-239 na ulici Cintorínska  

o  most na ul. Cintorínska pri miestnom cintoríne 

o  celý tok pri rodinných domoch na ulici Zlatňanská 

o  premostenia k rodinným domom na ulici Cintorínska, časť ulici Kopanická pri miestnom cintoríne  

–  odstraňovanie naplavených nečistôt, konárov z koryta Suchý potok, najmä: 

o  premostenia k rodinným domom časť ulici Cintorínska – pri obci Žitavany,   

–  ochrana koryta a brehov vodného toku proti ich narúšaniu a poškodzovaniu. 

 

4.2  Opatrenia na ochranu pred povodňami spôsobenými nepriaznivými hydrometeorologickými podmienkami: 
–   narušenia ľadových celín a zátarasov, 
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–   odvádzanie vôd zo zaplaveného územia, 

–   budovanie druhotných ochranných povodňových línií, 

–   odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd. 

 

5.   Postup zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých 

zvierat a iných odpadov 

 

Viď príloha č. 1 

 

6.   Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a 

majetok obyvateľov 

 

Rozvodné siete a zariadenia, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov sa v kritických 

a ohrozených úsekoch vodného toku nenachádzajú.   

 

7.   Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch 

 

Bude riešený individuálne - dohodou s farmármi a pestovateľmi podľa rozsahu povodne.  

 

8.   Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou 

 

8.1   Obytné budovy, ktoré môžu byť postihnuté záplavami: 

– rodinné domy od súp. č. 99/31 do 113/1 – ul. Žitavská 

– rodinné domy súp.č. 114/2, 116/8, 118/1, 216/9, 217/7, 218/12, 219/14, 221/18, 222/30, 380/22, 427/26, 443/28 – ul. Hlavná 

– rodinné domy od súp. č. 119/9 do 133/12 – ul. Krovinská 

– rodinné domy od súp. č. 134/1 do 142/21 – ul. Mlynská 

– rodinný dom súp. č. 358/19, 424/37, 425/35, 426/5, 428/27 a rozostavané domy, bytový dom I. č. 431/10 a II č. 432/12 na ul. Športová 

– rodinné domy od súp. č. 237/16 do 251/56, 277/23, 278/21 a rozostavané domy – ul. Cintorínska 

– rodinné domy súp. č. 281/8 – 283/12 – ul. Kopanická 

– rodinné domy na ul. Zlatňanská  
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8.2   Budovy občianskeho vybavenia, ktoré môžu byť postihnuté záplavami: 

– budova súp. č. 363/16 - Bistro – REBEKA, ul. Športová 

– budova súp. č. 115/6 - Obecný úrad Machulince - Kultúrny dom Machulince, ul. Hlavná 

– budova súp. č. 372/33  – ČOV Machulince-Obyce 

 

9.  Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie 

znečistenia vody. 

 V obci v blízkosti vodného toku nie sú uskladnené nebezpečné látky. 

 

 

V.  Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

 

1 .  Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác. Dopravné 

prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom 

rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. 

  

Tabuľka obsahuje najmä tieto údaje: 

  

 

 

 

 

Druh dopravného 

prostriedku, stroja, 

zariadenia 

Poskytovateľ 

dopravného 

prostriedku, stroja, 

zariadenia 

Osoba zodpovedná 

za poskytnutie 

dopr. prostriedku, 

stroja, zariadenia 

Číslo 

telefónu na 

pracovisku 

 

Číslo mobilu 

 

Číslo telefónu 

domov 

Číslo faxu  

 

E-mailová 

adresa 

 

JCB 3CX KAM-ON Miloš 

Ondrejka 

Miloš Ondrejka  0905 444 268  - - 

JCB 4CX KAM-ON Miloš 

Ondrejka 

Miloš Ondrejka  0905 444 268  - - 
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2. Zoznam členov obecného hasičského zboru (adresy a telefónne spojenie) Obec nemá zriadený hasičský zbor 

 

Meno a Priezvisko funkcia Adresa bydliska Pracovisko Tel. kontakt 

 veliteľ    

 zástupca    

 strojník    

 člen    

 člen    

 

 

3.  Materiálno-technické vybavenie obecného hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác 

 

Druh materiálu Merná jednotka Počet 

Motorová striekačka prenosná, prívesná ks 1 

Gumové čižmy pár 1 

Trhacie háky ks 2 

 

 

4. Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov 

 

Názov Množstvo Miesto uloženia 

Chloramin B 3 kg Požiarna zbrojnica 

Chlór, vápno 10 kg Požiarna zbrojnica 
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5. Zoznam členov pracovných čiat obce a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon 

povodňových záchranných prác 

 

Členovia pracovných čiat budú pracovníci na aktivačných prácach a dobrovoľníci z obce.   

 

 

6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému 

 

Prostredníctvom linky tiesňového volania č. 112. 

 

 

VI.  Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb – 

podnikateľov na území obce 

 

Obec neukladá vypracovanie povodňového plánu záchranných prác iným subjektom.  

 

VII. Pomocná dokumentácia 

 

1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami  

- zákon  NR SR č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami,  

- vyhláška MŽP SR č.204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby, 

- vyhláška MŽP SR č.251/2010Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, 

povodňové záchranné práce a povodňových škôd, 

- vyhláška MŽP SR č.252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných  

správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, 

- vyhláška MŽP SR č.261/2010 Z. z.,  ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, 

- vyhláška  MŽP SR  č.313/2010 Z. z., ktorou  sa  ustanovujú  podrobnosti  o  predbežnom  hodnotení  povodňového  rizika  a  o  jeho 

prehodnocovaní a aktualizovaní, 



 20 

- vyhláška MPŽPaRR SR č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní máp povodňového ohrozenia a máp 

povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov za ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu 

inundačného územia na mapách,  

- zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

- zákon NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, 

- zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

 

 

2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami 

Vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, príkazy.  
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- V Z O R - 

 

OBEC MACHULINCE 

 

 

Vyhlásenie  

mimoriadnej situácie  
 

 

 

 

Obec Machulince, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j, zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňami 

 

vyhlasuje 

mimoriadnu situáciu 

na území  obce. 

 

Mimoriadna situácia je vyhlásená od  -  ....... hod., dňa .................. – 

a trvá až do odvolania, ktoré bude oznámené prostredníctvom 

hromadných informačných prostriedkov. 

 

 

odtlačok pečiatky obce 

   

 

 

 

 

 

 

Machulince, dátum .............................   Bohumil Bielik 

   starosta obce 
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- V Z O R - 

 

OBEC MACHULINCE 

 

 

Odvolanie  

mimoriadnej situácie  
 
 

 

 

Obec Machulince, na základe  § 15 ods. 1, písmeno j,  zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 

 

odvoláva 

mimoriadnu situáciu 

na území obce, 

 

vyhlásenú  ..................., o  ........ hod., z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou. 

 

Odvolanie mimoriadnej situácie platí od ........... hod. (dátum). 

 

 

 

odtlačok pečiatky obce 

 

 

 

 

 

 

 

Machulince, dátum ..........................     Bohumil Bielik 

      starosta obce 
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- V Z O R - 

 

OBEC MACHULINCE 

 

 

Príkaz  

na povolanie na osobné úkony v rámci záchranných prác 

 

 

 

Starosta obce Machulince - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce - .......................... o ......... hod. a v zmysle § 26, ods. 5 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami,  

 

povoláva - občana ...............................................  - na vykonávanie týchto prác: 

 

– plnenie vriec pieskom na spevňovanie hrádzí potoka, 

– čistenie odtokových jarkov v obci, 

– a iné potrebné manuálne práce na území obce v rámci odstraňovania následkov 

mimoriadnej udalosti.  

 

 Výdavky spojené s výkonom uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle 

vyhlášky MŽ SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov 

na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné  práce a povodňových škôd. 

 

 

                                           odtlačok pečiatky obce 

 

 

 

 

 

 

Machulince, dátum ..........................     Bohumil Bielik 

      starosta obce 
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- V Z O R - 

 

OBEC MACHULINCE 

 

 

Príkaz  

na vecné plnenie v rámci záchranných prác 

 

 

 

Starosta obce Machulince -  na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce - ........................ o .......... hod.,  v zmysle § 21 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o COO        

a v zmysle §26, ods. 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,   

 

ukladá - občanovi ................................................. - vecné plnenie - spočívajúce: 

 

– v poskytnutí motorovej píly na pílenie do potoka spadnutých stromov, 

– v poskytnutí traktora s vlečkou na odvoz napíleného dreva. 

 

 Výdavky  spojené s poskytnutím vecného plnenia budú uhradené obcou - v zmysle 

vyhlášky MŽ SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov 

na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné  práce a povodňových škôd, -      

ak nie je možné vecný prostriedok vrátiť tak sa rieši náhrada v zmysle § 420a Občianskeho 

zákonníka, a ak vznikne škoda pri vecnom plnení na poskytnutom prostriedku, tak sa 

postupuje v zmysle § 443 Občianskeho zákonníka . 
  

 

 

 

                                           odtlačok pečiatky obce 

 

 

 

 

 

Machulince, dátum ..........................     Bohumil Bielik 

      starosta obce 
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- V Z O R - 

 

OBEC MACHULINCE 

 

Príkaz  

na plnenie úloh v rámci  záchranných prác 

 

 

 

Starosta obce Machulince - na základe mimoriadnej situácie vyhlásenej na území 

obce - ...........................  o ......... hod.  a v zmysle § 2, ods. 3 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z., 

 

ukladá  -  firme ......................................... Machulince - plniť nasledovné úlohy: 

 

- vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Žitava na úseku ............................, 

lávka – .................................................................................................................................., 

- vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Mlynský náhon na úseku 

............................, lávka – ...................................................................................................., 

- vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Suchý potok na úseku 

............................, lávka – ...................................................................................................., 

- vyčistiť od nanesených konárov a stromov vodný tok Horský potok na úseku 

............................, lávka – ...................................................................................................., 

- následne vybagrovať nanesené bahno z daného úseku, 

- odpad po čistení a bagrovaní odviezť na obecnú skládku na hornom konci obce.  

 

 Výdavky  za vykonanie uvedených prác budú uhradené obcou - v zmysle vyhlášky   

MŽ SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa upravujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na 

povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné  práce a povodňových škôd. 

 

 

                                           odtlačok pečiatky obce 

 

 

 

 

Machulince, dátum ..........................     Bohumil Bielik 

      starosta obce
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VIII.  Prílohy 

č. 1 - ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA OCHRANU ZDRAVIA PO ZÁPLAVÁCH 

č. 2 - MAPA OBCE V MIERKE 1 : 2 880 

 

 

B.  Grafická časť   
 

Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v obci je vypracovaná na mape v mierke 1 : 2 880 a tvorí prílohu č. 2 

 

Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje: 

a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia, 

c) domy, objekty, časti obcí, miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu, 

c) objekty určené na núdzové ubytovanie, 

d) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym 

areálom v katastrálnom území obce. 

 

 

Machulince, 21.08.2017          

 

 

Spracoval: Lenka Čikelová         Schválil: Bohumil Bielik  

                  starosta obce 
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PRÍLOHA č. 1 

 
ZÁKLADNÉ HYGIENICKÉ POŽIADAVKY NA OCHRANU ZDRAVIA PO ZÁPLAVÁCH  (POKYNY PRE VEREJNOSŤ) 

 

Umývanie rúk   

Umývajte si starostlivo a často ruky!!! Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších opatrení, ktoré Vám umožní 

chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, 

ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred 

a po použití WC.  

  

Pitná voda 
Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená.  

      

Voda z vlastnej studne  
Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia a než sa nedozviete, že 

výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce. Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte 

len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša 

studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných 

zdrojov, predovšetkým však vodu balenú. 

  

Postup pri sanácii vlastných (individuálnych) studní: 

Sanáciu je účelné uskutočniť až po stabilizácii vodného režimu v postihnutej oblasti, po vykonaní vyčistenia okolia studne a po jej stavebno-

technickom zabezpečení. Mechanická očista a dezinfekcia studne sa uskutočňuje vždy za prítomnosti najmenej 3 osôb a to pre prípad potreby 

poskytnutia prvej pomoci osobe zostupujúcej do studne. 

  

Základný postup:  

 Mechanicky očistiť a tlakovou vodou obmyť vonkajšie steny studne a tiež aj čerpacie zariadenie od nánosov bahna a opraviť poklop studne.  

 Otvoriť studňu a úplne vyčerpať z nej vodu.  

 Vykonať kontrolu vnútorného ovzdušia studne spustením zapálenej sviečky až na dno studne. V prípade bezkyslíkatého prostredia sviečka 

zhasne, v prípade výskytu methanu dôjde k oživeniu intenzity plameňa. 

 Po dôkladnom mechanickom očistení vnútorných stien studne, čerpacieho zariadenia i dna studne očistené plochy dôkladne opláchnuť čistou 

vodou a vodu úplne odčerpať.  
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 Omyť vnútorné steny studne 2,5% roztokom prípravku SAVO (0,5 litra SAVA naliať do 20 litrov vody). Pracujeme pritom zásadne                 

v rukaviciach. Dezinfekčný roztok nechajte na omytých stenách pôsobiť najmenej 1 hodinu.  

 Po opláchnutí vnútorných stien studne čistou vodou túto vodu znovu odčerpáme, odstránime kalom zanesené dno studne a vymeníme ho 

novým vhodným materiálom (čistý štrk, hrubozrnný piesok). Zároveň necháme studňu naplniť vodou a ak je voda stále kalná, ďalej 

pokračujeme v jej opakovanom čerpaní až do vymiznutia zákalu. 

 Poslednou fázou sanácie studne je uskutočnenie dezinfekcie vody, k čomu sa odporúča prípravok SAVO, ktorý neobsahuje aromatické 

prísady. Vždy treba rešpektovať návod na použitie, pričom možno uviesť, že pri priemeroch bežne používaných skruží v rozsahu od 80 do 120 

cm, sa na 1m výšky vody v studni dávkuje 9 ml SAVA. Teda potrebu celkového množstva prípravku SAVO na dezinfekciu vždy vypočítajte 

podľa výšky vody v studni, pričom potrebnú dávku prípravku rozrieďte v kropiacej konve a roztokom pokropte priamo hladinu vody, ako aj 

vnútorný povrch stien studne. Ak máte vo Vašom dome zriadený samostatný domáci vodovodný systém, napojený na vlastnú studňu               

(s dárlingom a pod.), vodu zo systému úplne vypustite. Potom napustíte do neho vodu z Vašej studne s obsahom prípravku SAVO tak, že táto 

voda pretečie celým systémom a plynule cez všetky vodovodné kohútiky  vo Vašom dome. Prípravok je potrebné nechať pôsobiť cca 8 hodín. 

Až po vykonaní dezinfekcie je možné odobrať vzorky vody k laboratórnej kontrole. 

  

POTRAVINY  

  

Zaplavené poľnohospodárske plodiny  
Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdravotne chybné. Tieto 

plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva 

(RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť miestne príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa. 

Krátkodobo zaplavená koreňová zelenina a zemiaky sa môžu použiť po dôkladnom očistení, umytí a varení (najmenej 30 minút), najskôr však po 

troch týždňoch po skončení záplav. 

Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou. 

  

Zaplavené potraviny 

Zaplavené konzervy dôkladne vyčistiť – umyť v čistej vode saponátom, potom v roztoku dezinfekčného prostriedku a opláchnuť čistou vodou. 

Neoznačené a silne znečistené konzervy a konzervy s veľmi poškodeným obalom je potrebné zlikvidovať.  

Nejedzte potraviny zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom, s výnimkou potravín hermeticky balených v skle a kovových obaloch, 

vrátane potravín hermeticky uzatvorených v tuhých plastových obaloch, pokiaľ nejavia známky havarovaného tovaru v dôsledku zmien ich 

vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Povodňou 

zasiahnuté hermeticky balené potravina je však potrebné pred ich opätovným uvedením do obehu očistiť a dezinfikovať. Nemožno používať 

výrobky  so zjavne poškodenými papierovými etiketami, resp. ktoré sú úplne bez etikiet. 
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Nekonzumujte ani chladené či mrazené potraviny, najmä vtedy, ak v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia: javia 

také zmeny vlastností postihnuteľných zmyslami, ktoré vylučujú ich ďalšie použitie pre účely ľudskej výživy (zápach, zmeny konzistencie, 

farby, a pod.), ďalej vždy, ak chladené potraviny  boli  ponechané pri teplote nad 6°C viac než po dobu 6 hodín a ak mrazené potraviny boli po 

ich úplnom rozmrazení ponechané pri teplote nad  6°C viac než po dobu 4 hodín. 

Zákaz konzumovania v primeranej miere platí taktiež pre všetky ďalšie nasledujúce potraviny, ak boli v priamom styku so záplavovou 

vodou:  

   akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierovom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim 

plastovým viečkom najmä vtedy, ak obsahujú majonézy a dresingy 

   vrecúškové balenia korenín, bylín a čajov  

   múky, obiloviny, cukor, kávu vo vrecúškach i vo vreciach  

   všetky potraviny v papierových, látkových a celofánových obaloch, aj keď by vyzerali ako suché a neporušené (napr. soľ, cereálie, cestoviny, 

ryža, sušienky, crecry, čokoláda, bonbóny, a pod.) 

  

Ak máte akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, poraďte sa s hygienikom na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a 

v prípade zdravotných ťažkostí (bolenie brucha, hnačka, teploty) už po prvých príznakoch navštívte Vášho lekára. Počiatočné ľahké príznaky 

nikdy nepodceňujte! 

  

ZÁSADY LIKVIDÁCIE NÁSLEDKOV POVODNÍ V POSTIHNUTÝCH OBYTNÝCH BUDOVÁCH A BYTOCH 

  

Zásady vysúšania domu alebo bytu: 

 Urobte v miestnostiach prievan otvorením okien a dverí.  

 Ak je možné, použite ventilátory a teplovzdušné zdroje. 

 Buďte však opatrní pri používaní benzínových teplovzdušných agregátov vo vnútri domu alebo bytu – môžete sa priotráviť splodinami 

(kysličník uhoľnatý!!) 

  

Upratanie a dezinfekcia domu alebo bytu: 

 Odstráňte všetko bahno a nečistoty z povrchov mechanickým očistením a dôkladným umytím vodou. 

 Odstráňte akýkoľvek zvlhnutý interiérový materiál – tapety a všetko, čo samo odpadáva (napr. omietky na stenách). 

 Než začnete s dezinfekciou akéhokoľvek povrchu, zoznámte sa dôkladne so spôsobom riedenia použitého dezinfekčného prostriedku podľa 

návodu na obale.  

 Najprv si natiahnite gumové rukavice. 
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 Nábytok, podlahy, steny, nádoby (riad), dopravné prostriedky dezinfikujte  2% roztokom Chloraminu B (alebo iným vhodným dezinfekčným 

prostriedkom), ktorý pripravíte rozpustením 8 vrchovatých polievkových lyžíc v 10 litroch vody. Použiť možno aj SAVO (1liter SAVA naliať 

do 10 litrov vody). Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút, optimálne nechajte na ošetrených povrchoch zaschnúť. 

 Dezinfikované predmety prichádzajúce do styku s potravinami nezabudnite opláchnuť pitnou vodou, rovnako napr. aj hračky. 

  

Čistenie a dezinfekcia šatstva a bielizne  

 Najprv si natiahnite gumové rukavice. 

 Silne znečistenú bielizeň namočte na 4 hodiny do 3% roztoku Chloraminu B (alebo iného vhodného dezinfekčného prostriedku)                        

- 12 vrchovatých polievkových lyžíc na 10 litrov studenej vody- alebo na 8 hodín do SAVA (1liter SAVA naliať do 10 litrov vody).  

 Menej znečistenú bielizeň namočte na 1 hodinu do 1% roztoku Chloraminu B (alebo iného vhodného dezinfekčného prostriedku)                      

- 4 polievkové lyžice na 10 litrov studenej vody-  alebo do SAVA (1liter SAVA na10 litrov vody).   

 Bielizeň po dezinfikácii vyperte obvyklým spôsobom za použitia pracieho prášku. 

 POZOR – Chloramin B a najmä SAVO majú výrazné bieliace účinky!! 

 Cennejšie šatstvo, ktoré nie je vhodné dezinfikovať v Chloramine a SAVE, vysušte, vykartáčujte a nechajte vyčistiť v profesionálnej čistiarni. 

  

Dezinfekcia odpadových sifónov a žúmp  

 Použite 5% roztok Chloraminu B (20 vrchovatých  polievkových  lyžíc na 10 litrov studenej vody), alebo zalejte odpad neriedeným roztokom 

SAVA.  

 Na dezinfekciu obsahu žúmp použite 1 kg chlórového vápna na 1m³ obsahu žumpy.  

 Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať v 0,5% roztoku Chloraminu B po dobu 1 minúty. Roztok pripravíme 

rozpustením 2 polievkových lyžíc prášku v 10 l vody. 

 

ODPADY 

Vznikajúce odpady počas likvidácie následkov povodní je potrebné vždy prísne separovať a likvidovať tak, aby v neskoršom období nedošlo 

k vzniku a šíreniu infekčných chorôb. Neprípustné je nekontrolované zasýpanie vzniknutých priehlbín, rigolov a jám netriedeným domovým 

odpadom, odpadom potravinárskeho charakteru, uhynutými zvieratami a tiež biomasou (tráva, konáre, lístie), ktorá neskoršie hnije a pôda sa 

prepadá. 

  

Postup pri likvidácii jednotlivých druhov odpadov: 

 Organické odpady a odpady potravinárskeho charakteru ukladať a zhromažďovať do vyznačených kontajnerov. 

 Uhynuté zvieratá a potraviny živočíšneho pôvodu znehodnotené povodňami odvážať do spaľovní alebo likvidovať iným spôsobom podľa 

pokynov štátnej veterinárnej správy. V záplavových oblastiach nie je prípustné (je zakázané) zakopávanie uhynutých zvierat 
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a znehodnotených potravín živočíšneho pôvodu do zeme vo väčších množstvách. Malé množstvá je možné na vhodnom mieste zakopať do 

hĺbky cca 0,6 – 1,00 m mimo ochranných pásiem studní, aspoň 50 m od domu, najlepšie pod obcami a pod studňami. Pred zasypaním hlinou 

posypať vápnom alebo mletým vápencom. 

 S odpadmi a s rozkladajúcimi sa telami živočíchov sa smie manipulovať len s pomocou ochranných pracovných pomôcok (ochranné pracovné 

odevy – plastové alebo gumené rukavice, obalové materiály – plastové vrecia, potrebné nástroje – vidly, háky a pod.) 

 Obsah žúmp a čistiacich zariadení je potrebné pred dezinfekciou vyčerpať a vyviezť na ČOV. Pozostatky po odpadoch je možné dezinfikovať 

chlórovým vápnom (1 kg vápna na 1 m3 obsahu žumpy).  

 
 


