Obec Hradisko
059 71 Hradisko 39

INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ
Obec Hradisko v súlade s § 15 ods. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o
zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území a spôsobe
varovania obyvateľstva a záchranných prácach, úlohách a opatreniach a podrobnostiach o
tom, kde sa dajú získať informácie s plánom ochrany v rámci obce Hradisko.

1. Obyvateľstvo, jeho zloženie a hustota:
V obci Hradisko je trvalo prihlásených obyvateľov: 96
Štruktúra obce podľa produktivity k 31. 12. 2013:
MUŽI
0 - 18 mesiacov: 1
18 m. - 3 r.: 3 - 6 r.: 1
6 - 18 r.: 2
18 - 62 r.: 32
nad 62 r.: 10

ŽENY
0 - 18 mesiacov: 1
18 m. - 3 r.: 3 - 6 r.: 1
6 - 18 r.: 10
18 - 62 r.: 30
nad 62 r.: 8

Z národnostného hľadiska žijú v obci Slováci: 100 %

2. Terénne podmienky:
Prírodné a výrobné podmienky tejto oblasti sú pre intenzívnu poľnohospodársku
výrobu priaznivé. Terén je členitý, rozbrázdený eróziou. Územie pokrývajú flyšové súvrstvia
paleogénnych ílovcov, pieskovcov, slieňovcov a zlepencov. Pôdy sú miestami skeletovité,
plytké, s veľkou svahovitosťou (až do 35), čo vylučuje použitie aj strednej ťažkej
mechanizácie.

3. Komunikačné podmienky:
Základnú dopravnú a kompozičnú os sídla mesta tvorí štátna cesta III. triedy, č.
018146.

4. Klimatické podmienky:
Priemerné teploty v okrese Kežmarok sa pohybujú v rozmedzí -5,5 - 16,8 °C a
priemerné mesačné zrážky 26 - 97 mm.
Možné zamorenie územia okresu a tým aj katastra obce v dôsledku havárie cestných
motorových vozidiel nie je možné, nakoľko cez toto územie neprechádzajú.

1

Informácie o zdrojoch ohrozenia
1.1 Objekty nakladajúce s nebezpečnými látkami
Na území obce Hradisko sa nenachádzajú žiadne objekty nakladajúce s nebezpečnými látkami
(ďalej len „NL“).
1.2 Povodne
Najčastejšou mimoriadnou udalosťou na území obce sú lokálne povodne, ktoré vznikajú
vplyvom intenzívnych a prívalových dažďov, dôsledkom ktorých dochádza k zaplaveniu časti
obce, čo predstavuje riziko ohrozenia obyvateľstva a majetku.
1.3 Zosuvy pôdy
Ďalším potencionálnym zdrojom ohrozenia sú zosuvy pôdy s následkami najmä na majetku.
V obci nie sú realizované žiadne geologické prieskumy, preto nie je možné identifikovať
lokality možných zosuvov pôdy. V poslednom období sú tieto výskyty zosuvov pôdy
zapríčinené s intenzívnou povodňovou činnosťou.
1.4 Preprava nebezpečných látok
Do obce vedie štátna cesta III. triedy, ktorou nie sú prepravované nebezpečné látky.
1.5 Víchrice (veterné smršte)
Na území obce doposiaľ nebolo vážne ohrozené veternými smršťami a silnými vetrami. Silné
vetry sa však sporadicky vyskytujú, v závislosti od počasia, v ktorejkoľvek lokalite obce
Hradisko. Pôsobenie silných vetrov tu zväčša spôsobuje problémy energetike, v
komunikačnom prostredí.
1.6 Snehové kalamity
Na území obce Hradisko sa nevyskytujú výrazne problémy so snehovou kalamitou. Vývoj
počasia, hlavne v zimnom období vytváraný nadmerným intenzívnym snežením spojený so
silným vetrom môže spôsobovať na území obce snehové kalamity, ktoré majú za následok
neprejazdnosť cesty III. triedy vedúcej do obce a miestnej komunikácie. Táto mimoriadna
udalosť môže spôsobovať problémy s dopravou a hlavne so zásobovaním obce, prípadne
poskytovaním neodkladnej zdravotníckej pomoci.
1.7 Zemetrasenia
Na území obce Hradisko neboli doposiaľ spozorované žiadne aktívne zóny zemetrasenia.
1.8 Epidémie a epizoócie
Územie obce Hradisko nebolo doposiaľ ohrozené rizikom epidémie ako aj epizootickým
ohrozením, nakoľko sa v obci nenachádza žiadna prevádzka poľnohospodárskeho družstva,
bitúnku, či podnik zameraný na spracovanie mäsa a mäsových výrobkov, resp. podnik na
spracovanie mliečnych výrobkov.

Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
1.1 Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, t.j. dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození
alebo vzniku mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej
udalosti.
2

b) „OHROZENIE VODOU“ t.j. šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými
účinkami vody sa varovanie obyvateľstva vykonáva signálom.
Koniec ohrozenia sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým
stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou
prostredníctvom miestneho rozhlasu, ktorá obsahuje informácie o čase vzniku a druhu
mimoriadnej udalosti, o predpokladanom rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.
1. 2 Záchranné práce
V zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných
prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v súvislosti so vznikom možnej
mimoriadnej udalosti vykonávajú záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia
osôb a záchranu majetku ako aj na odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov.
Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenia šírenia a pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej
udalosti. Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému,
útvarmi policajného zboru a osobami povolanými na osobné úkony.
Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:
• varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri
zmenách situácie počas vykonávania záchranných prác;
• vykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať
postihnuté osoby a vyznačiť životu nebezpečné úseky;
• vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov
dopravných prostriedkov, z horiacich budov a pod.;
• zabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch;
• poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti
zraneným osobám vrátane odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení
(vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a rýchlej lekárskej pomoci);
• lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a
prostriedky,
• vykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb;
• regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na
zamedzenie vstupu osôb a techniky do ohrozenej oblasti;
• uzavretie postihnutého územia;
• odsun nezranených osôb z postihnutého územia;
• núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej
udalosti bez základných životných potrieb;
• pozorovanie postihnutého územia;
• poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým zvieratám a vykonanie veterinárnej
očisty;
• uvoľňovanie určených cestných komunikácií, vytvorenie priechodov a prejazdov
potrebných na vykonávanie záchranných prác;
• identifikácia, odsun usmrtených osôb;
• psychologická a duchovná pomoc.
1.3 Záchranné práce pri povodniach
Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho
dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni
na povodňou ohrozených územiach a povodňou zaplavených územiach. Okrem uvedených
činností povodňovými záchrannými prácami sú:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hlásna povodňová služba;
ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody
ohrozenej povodňou;
odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou;
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane
výstavby provizórnych mostných objektov a lávok;
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami;
ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a
telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou;
evakuácia;
odčerpávanie vody zo zatopených domov, pivníc, studní, verejnej kanalizácie, žúmp a
iných objektov;
dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých
zvierat a iných odpadov;
zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami;
odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z
komunikácií;
zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia;
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia vykonávané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III.
stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v
sídle kraja alebo obce podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v
znení neskorších predpisov počas mimoriadnej situácie.

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Maximálna teplota
2. stupeň
Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň
Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC):
a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,
b) dodržiavať pitný režim,
c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch,
d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným
žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota
2. stupeň
Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < 20ºC). Silný mráz:
a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou,
b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom,
c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými
mrazmi.
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3. stupeň
Minimálnej teploty vzduchu (M3, < 30ºC). Veľmi silný mráz:
a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia),
b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi
(zateplenie...),
c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor
2. stupeň
Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20
m/s alebo
nárazy > 25 m/s):
a) nezdržiavať sa na voľných plochách,
b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
e) nepúšťať von deti,
f) zabezpečiť domáce zvieratá,
g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po
otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň,
j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3,
priemer >25 m/s alebo nárazy > 35 m/s):
a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu,
b) nezdržiavať sa na voľných plochách,
c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
d) nepúšťať von deti,
e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
veterných plochách,
f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje
2. stupeň
Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
g) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové
reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
h) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.)
pre prípad núdze.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov:
a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí,
b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie
2. stupeň
Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h:
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a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby,
b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové
reťaze, vlečné lano, lopata a pod.),
c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti
elektrických vedení.
3. stupeň
Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica
2. stupeň
Intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň
Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice:
a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri,
b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky
2. stupeň
Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy
vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s):
c) nezdržiavať sa na voľných plochách,
d) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
e) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
f) odložiť z dvorov voľne položené predmety,
g) zabezpečiť domáce zvieratá,
h) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
i) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených
veterných plochách,
j) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor
na ich prípadné zatopenie),
k) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
l) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40
mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s):
a) keď nemusíte, nevychádzať z domu,
b) nepúšťať von deti,
c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď
2. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h):
v prípade kritického nedostatku času:
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Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.)
alebo vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času:
a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí,
c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3
dni,
f) zobrať si nepremokavú obuv a odev,
g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
kyseliny a pod.),
h) informovať svojich susedov,
i) pripraviť evakuáciu zvierat,
j) pripraviť si evakuačnú batožinu,
k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň
Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h):
a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt),
c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny,
kyseliny a pod.),
d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla
2. stupeň
Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m):
Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať
okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať
kým sa hmla rozplynie.
3. stupeň
Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m):
Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

V Hradisku, dňa 01. 02. 2014

Vypracovala:
Mgr. Stanislava Kellnerová

Mgr. Stanislava Kellnerová
starostka obce
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