INFORMAČNÝ SYSTÉM CIVILNEJ OCHRANY
Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna a informačná služba:
a) hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných pri
riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej
udalosti,
b) informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie
informácií.

Hlásna služba:
VAROVANIE

OBYVATEĽSTVA

sa

vykonáva

VAROVNÝMI

SIGNÁLMI:

Varovné signály a signál koniec ohrozenia.
Použitý v prípade

Názov signálu

Výstražný zvuk signálu

Ohrozenia alebo vzniku
mimoriadnej udalosti
ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti

VŠEOBECNÉ
OHROZENIE

2 - minútový
kolísavý
tón sirén

Ohrozenia ničivými
účinkami vody

OHROZENIE
VODOU

6 - minútový
stály tón
sirén

Konca ohrozenia alebo
konca pôsobenia
následkov mimoriadnej
udalosti

KONIEC
OHROZENIA

2 - minútový
stály tón
sirén bez
opakovania

Varovné signály a signál KONIEC OHROZENIA sa následne dopĺňajú hovorenou
informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
OBSAH DOPLNKOVEJ HOVORENEJ INFORMÁCIE
A : Deň a hodina vzniku a skončenia ohrozenia
B : Údaje o zdroji a druhu ohrozenia
C : Údaje o veľkosti ohrozeného územia
D : Základné pokyny pre obyvateľstvo
Preskúšanie sirén sa vykonáva 2-minútovým stálym tónom sirén od 12,00 do 12,02 hod. po
predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov.

Poskytovanie informácií PO, FO- podnikateľom v prípade :
w ak ich potrebujú na zabezpečenie úloh CO
w podľa technických možností príjemcu
Typy informácií a ich predkladanie :
Pravidelné informácie :
w údaje potrebné na spracovanie a aktualizáciu analýzy možných mimoriadnych udalostí
w údaje potrebné na plánovanie opatrení CO
w o stave a priebehu záchranných prác alebo evakuácie - vypracovávajú sa po vyhlásení
mimoriadnej situácie

Predkladanie informácií príslušnému informačnému miestu počas mimoriadnej udalosti
sa vykonáva denne so stavom k 06.00 hod. a k 18.00 hod. nasledovne:
w informačné miesto PO alebo FO- podnikateľa informačnému miestu obce
- do 06.30 a do 18.30
w informačné miesto obce informačnému miestu ObÚ
- do 07.00 a do 19.00
w informačné miesto ObÚ informačnému miestu ObÚ v sídle kraja
- do 08.00 a do 20.00
w informačné miesto ObÚ v sídle kraja informačnému miestu MV SR
- do 09.00 a do 21.00

Nepravidelné informácie :
Predkladané územne príslušným informačným miestam ihneď bez ohľadu na ich
predchádzajúce vyžiadanie ak obsahujú údaje o :
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti
tendencii vývoja mimoriadnej udalosti(ďalej MU)
potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
vyhlásení alebo odvolaní mimoriadnej situácie
zmene radiačnej , chemickej alebo biologickej situácie
zmene meteorologickej a hydrologickej situácie
dosiahnutí pohotovosti na plnenie úloh jednotiek civilnej ochrany
dosiahnutí pohotovosti evakuačnej komisie
čase a stave začatia alebo skončenia záchranných prác
čase a stave začatia alebo skončenia evakuácie
udalosti, ktorá narúša záchranné práce alebo evakuáciu

Informačné miesto ObÚ vo Zvolene:
- telefónne číslo: 045/533 0620 alebo 045/533 3213
- mobilné číslo : 0903/704 579, alebo 0903/479 693.
Hlásenia v písomnej forme obce zasielajú na e-mailovú adresu okr@zv.vs.sk
Pri vzniku mimoriadnej udalosti je potrebné, aby informácie o vzniku mimoriadnej udalosti
alebo vyhlásení mimoriadnej situácie najmä v mimopracovnej dobe boli hlásené aj
prostredníctvom linky tiesňového volania 112.
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