
Zásady 

 

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO VOLANIA 

 Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom 

mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, 

dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:  

 

- v prípade požiaru, dopravnej nehody, pri príznakoch chemického alebo biologického terorizmu, 

ohrozenia následkom živelných pohrôm, pri doručení podozrivej zásielky, anonymnom oznámení 

o uložení bomby (nebezpečnej látky) a iných mimoriadnych udalostí volajte telefónne číslo 

tiesňového volania:  

 

112 Integrovaný záchranný systém  
alebo:  

150 Hasičský a záchranný zbor  
v prípade ohrozenia života a zdravia volajte:  

155 Zdravotnú záchrannú službu  
v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia volajte:  

158 Políciu  

  

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI 

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:  

 svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete, 

 druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.), 

 rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie 

cesty, poľa, obce, a pod.), 

 miesto udalosti, 

 ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné 

miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.). 

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo 

polície. 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ 

 Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana 

majetku. 

 Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni. 

 Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie. 

 Nerozširujte poplašné a neoverené správy. 

 Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. 

 Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť. 

 Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti. 

 Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, 

orgánov štátnej správy a samosprávy. 

Čo je ohrozenie?  
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia 



následkov mimoriadnej udalosti.  

 

Čo je mimoriadna udalosť?  
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje 

život, zdravie alebo majetok.  

 

Čo je mimoriadna situácia?  
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na 

znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej 

udalosti.  

 

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných 

prostriedkov.  
 

Chemické ohrozenie?  
Môže byť uskutočnené rozptýlením toxických chemických látok do životného prostredia                   

v kvapalnom, plynnom, práškovom stave alebo použitím aerosólov, najmä v priestoroch vysokej 

koncentrácie obyvateľstva (dopravné uzly, obytné štvrte, futbalové štadióny, amfiteátre, nákupné 

strediská), alebo v objektoch a zariadeniach na hromadné zásobovanie (vodojemy, vodné zdroje, 

obilné silá, veľkosklady potravín, krmív a pod.).  

Vplyv toxických chemických látok na živé organizmy spôsobuje ich poškodenie alebo smrť.               

U ľudí dochádza najmä k vyradeniu či poškodeniu centrálneho nervového systému, dýchacích 

orgánov alebo zažívacieho traktu. Pľuzgierotvorné látky spôsobujú bolestivé, ťažko sa hojace rany 

a odumieranie zasiahnutého tkaniva.  

 

Biologické ohrozenie?  
Spôsobujú pôvodcovia hromadných prenosných ochorení – baktérie, rickettsie, vírusy, pliesne              

a proteinové toxíny, šírené  

- nainfikovanými prenášačmi, (hmyz, hlodavce, divožijúce zvieratá),  

- kontaminovanými práškami, kvapalinami alebo gélmi – pastami, šírenými v tubách, 

ampulkách, listoch a balíkoch, injekciách, kontaminovaných potravinách, nápojoch a krmivách. 

Spôsobujú nákazlivé prenosné ochorenia ľudí a zvierat.  
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