CIVILNÁ OCHRANA
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku,
spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia,
ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí (§ 2 zákona č.
42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov).
ANALÝZA OHROZENIA ÚZEMIA OBCE KAJAL
Na základe Výpisu z analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode Galanta z
hľadiska možných mimoriadnych udalostí, základné zdroje ohrozenia pre obyvateľov obce predstavujú:
1. Oblasti možného ohrozenia v prípade porušenia vodnej stavby
VODNÉ STAVBY :
a)Liptovská Mara
b)Kráľová
Závažnosť ohrozenia: predpokladaný rozsah zaplavenia územia obce na 80 %.-Kráľová, 50%Liptovská
Mara
V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany máme pre potreby obce
vytvorenú nasledovnú organizačnú štruktúru jednotiek civilnej ochrany:
Štáb :
vedúci štábu:Mgr.Adriana Pappová , členovia:Peter Žille,Robert Kovács,Kristína
Szendrodiová,Ing.Patrik Csomó,
Záchranné jednotky civilnej ochrany v odbornostiach
1. Zdravotníckej pomoci - vedúca:Gyongyike Borsányiová,členovia:Eva Mészárosová,Alžbeta
Sokolová,RNDr.Mišľanová Csilla Phd.
2. Poriadková - vedúci: Zoltán Forró,členovia: Július Kiss,Zoltán Szendrodi,
Špeciálna jednotka civilnej ochrany
1. V sklade materiálu civilnej ochrany - vedúca: Kristína Szendrodiová, členovia: Alžbeta Sokolová,Eva
Mészárosová
Jednotky civilnej ochrany na činnosť evakuačných zariadení civilnej ochrany
1.Jednotka na obsluhu evakuačného strediska - vedúci: František Szendrodi, členovia:Ladislav Harsányi,
Ondrej Ďurík,Papp Ľudovít

2. Jednotka v stanici nástupu evakuovaných - vedúci:Szoke Alexander,členovia:Ing.Szabó
Tibor,Ing.Peter Madarász
3. Jednotka na obsluhu regulačného stanovišťa - vedúci:Mgr.Adrianna Pappová,členovia:Veronika
Štajerová,Angela Szabó

Všeobecné ohrozenia : dvojminútovým

kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej
udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

Ohrozenie vodou:šesťminútovým stálym tónom sirén pri

ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia: dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
2. Pokyny k ukrytiu:

opustite otvorený priestor a ukryte sa v domoch,

zatvorte všetky okná a dvere,

vypnite zariadenia na spaľovanie fosílnych palív,

vyčkajte na ďalšie upresňujúce pokyny prostredníctvom mimoriadneho rozhlasového alebo
televízneho vysielania,

nepoužívajte telefóny verejnej telefónnej siete s výnimkou nutnosti privolania rýchlej záchrannej
služby alebo služby prvej pomoci.
3. Pokyn k evakuácii:
Starosta obce môže vydať pokyn k evakuácii po vyhlásení mimoriadnej situácie. Pokyn k evakuácii bude
vyhlásený prostredníctvom mimoriadneho vysielania obecného rozhlasu, rozhlasových a televíznych
staníc.

nezahajujte evakuáciu samostatne a vždy počkajte na pokyny,

PAMÄTAJTE - pokyn k evakuácii neznamená „utekať preč, akoby išlo o život“,

evakuácia zníži riziko vášho ohrozenia iba za predpokladu, ak je realizovaná s rozvahou a mimo
rizikových zón,

evakuácia je dopredu plánovaná pre všetkých obyvateľov s trvalým bydliskom, pracoviskom
alebo navštevujúcich školské zariadenia v obci

evakuácia obyvateľov obce je plánovaná do mesta Galanta

spôsob prepravy - autobusmi, súkromnými motorovými vozidlami, pešo.
4. Samoevakuácia:

nezačínajte ju bez obdržania pokynov od starostu obce,

použite iba doporučenú evakuačnú trasu smerom na Galanta

cestou dbajte na upresňujúce pokyny orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, príslušníkov
PZ SR alebo príslušníkov Armády SR.
5. Evakuačná batožina:
Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu a u detí 25
kg.
Evakuovaným sa odporúča, aby si po vyhlásení evakuácie vzali so sebou:

osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,

osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,

základné potraviny na dva až tri dni, čaj, vodu,

predmety dennej potreby a osobnej hygieny,

vreckovú lampu, sviečku, zápalky,

prikrývku, spací vak,
náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, ďalšie nevyhnutné osobné veci.
6. Hospodárske zvieratá

nenechávajte ich na voľnom priestranstve, zatvorte ich do chlievov,

dajte im dostatočnú zásobu vody a krmiva minimálne na 2 dni,

nezamykajte ich, umožnite prístup poriadkovým zložkám, ktoré sa o vaše zvieratá
postarajú,

7. Pred odchodom z domu

vypnite elektrické spotrebiče s výnimkou chladničiek a mrazničiek,

uhaste všetky otvorené ohne a spaľovacie zariadenia (plynové kotle),

uzatvorte hlavné uzávery plynu a vody,

odpojte anténne systémy od prijímačov,

skontrolujte uzatvorenie všetkých okien,

zamknite dvere,

presvedčte sa, že o vyhlásenej evakuácii vedia i vaši bezprostrední susedia,

NEVYPÍNAJTE však hlavný elektrický istič.

Dôležité telefónne čísla :

Tiesňové čísla
112
jednotné európske číslo tiesňového volania
150
Hasičský a záchranný zbor SR
155
záchranná zdravotná služba
150
Policajný zbor SR

V prípade vyhlásenia evakuácie pri vzniku mimoriadnej udalosti obec Kajal je povinná
podľa rozhodnutia OÚ Galanta, č. ObU-GA-CO-2012/00739 -2
umiestniť evakuované obyvateľstvo z obcí : Dolné Zelenice v počte:554 osôb a z obce
Opoj v počte : 763 osôb.Umiestnenie sa uskutoční na príkaz starostu obce na vopred
určené miesta : Kultúrny dom,ZšsVJM Kajal , Klub dôchodcov , Centrum voľného času
Kajal v koordinácii štábu a jednotiek CO v obci.

