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1 ÚVOD 
Doložka civilnej ochrany (ďalej len doložka CO) je spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o 

územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. 

o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, Vyhlášky č. 453/2000 Z. .z 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako samostatná časť 

územnoplánovacej dokumentácie, podľa ktorej sa predpokladá zabezpečovať úlohy civilnej ochrany v 

zmysle ustanovení Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení 

neskorších predpisov. 

Doložka CO k návrhu ÚPN CMZ MČ Devínska Nová Ves je spracovaná ako územnoplánovací podklad 

na usmerňovanie využitia územia riešenej zóny z hľadiska záujmov ochrany života, zdravia a majetku 

obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnych udalostí. Táto doložka CO je spracovaná na základe 

materiálov  

 „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ (Okresný 

úrad Bratislava Odbor krízového riadenia, 2014) 

 „Povodňový plán Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves“ (2011) 

Účelom doložky CO je v súlade s platnou legislatívou pre oblasť civilnej ochrany na vymedzenom 

území zóny stanoviť zásady pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami mimoriadnych 

udalostí. 

1.1 Východiskové podklady 
Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany 

 Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 129/2002 Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. 

 Zákon č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu v znení Zákona 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

 Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami. 

 Zákon č. 395/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

 Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z.z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o 

technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení 

neskorších predpisov. 

 Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov. 

http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/7-2010-z-z.p-33387.pdf
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 Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami 

nebezpečných látok. 

 Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších 

predpisov. 

 Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s 

materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a 

prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany upravuje podrobnosti na 

zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej 

ochrany. 

 Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z.z. o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov 

štátneho rozpočtu ustanovuje podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva, 

ktoré sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a rozpočtových kapitol krajských úradov. 

 Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a 

organizovania jednotiek civilnej ochrany. 

 Vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 

 Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii. 

 Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb. 

 Vyhláška MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 

hluku, infrazvuku a vibrácií. 

Medzi východiskové podklady pre vypracovanie doložky CO patria: 

 Územný plán centrálnej mestskej zóny MČ Devínska Nová Ves (AŽ PROJEKT s.r.o. 2014) 

 Povodňový plán Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (2011) 

 „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ (Okresný 

úrad Bratislava Odbor krízového riadenia, 2014) 

2 RIEŠENÉ ÚZEMIE 

2.1 Vymedzenie riešeného územia 
Predmetné územie sa nachádza v MČ Bratislava – Devínska Nová Ves. Je priestorovo definované 

hranicou riešeného územia a hranicou pre širšie vzťahy, v zmysle grafickej schémy.  

Riešené územie  

Hranica riešeného územia je vymedzená na severe areálom Roľníckeho družstva na Mlynskej ulici,  

ulicami Na hriadkach, Podhorská, južnou časťou Námestia J. Kostru, východne ul. P. Horova, Milana 

Marečka, severným okrajom Námestia J. Kostru, ul. Na Grbe až do bodu križovania ul. Mlynská a línie 

ŽSR a južným okrajom areálu Železničnej stanice Bratislava – DNV. Celkový rozsah riešeného územia 

je 95, 45 ha a je znázornené vo výkresoch grafickej časti UPN CMZ v M 1:1000. 
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Širšie vzťahy  

Slúžia pre preukázanie funkčných a prevádzkových väzieb navrhovanej funkčno-priestorovej štruktúry 

centrálnej mestskej zóny MČ v rámci širšie vymedzeného riešeného územia, vrátane previazania na 

celomestskú urbanistickú koncepciu. Územie pre riešenie širších vzťahov je vymedzené: 

 Z východnej strany koridorom železničnej trate č. 110 Bratislava – Břeclav a cestou vedenou 

pozdĺž železničnej trate, 

 Zo severnej strany pretína zhlavie železničnej stanice Devínska Nová ves a areál 

hospodárskeho dvora 

 Zo západnej strany prechádza poľnohospodársky využívanou krajinou a tokom rieky Morava 

 Z južnej strany prechádza existujúcou rodinnou zástavbou a sídliskom Kostolné  
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2.1.1 Opis a členenie riešeného územia 

Vymedzené územie Centrálnej mestskej zóny MČ predstavuje urbanistické jadro pôvodnej obce 

Devínska Nová Ves, dokladujúce historickú kontinuitu vývoja sídla, územie s koncentráciou 

občianskej vybavenosti a bývania. Po pričlenení Devínskej Novej Vsi k mestu Bratislava (1972), možno 

badať vplyvy procesu zrastania priľahlých obcí s mestom, ktoré sa prejavili zmenou urbanistickej 

štruktúry MČ.  

Pre časť územia CMZ bolo vyhlásené ochranné pásmo NKP na základe rozhodnutia ev. č. PÚ-05/699-

14/5827/Kal zo dňa 10.06.2005 o vyhlásení ochranného pásma nehnuteľných národných kultúrnych 

pamiatok v Bratislave – Devínskej Novej Vsi: rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého, evidovaného 

v ÚZPF pod. č. 10616/1-3, usadlostí na Námestí 6. Apríla č. 4 evidovanej v ÚZPF pod .č. 10617, 

ľudových domov: na Námestí 6. Apríla č. 13, evidovaného v ÚZPF pod č. 10618/0, ma Námestí 6 

apríla č. 15, evidovaného pod č. 10621/0, na Želiarskej ulici č. 6 evidovaného pod č. 1062/0 

a pomníka padlých evidovaného v ÚZPF pod č. 677/0.  

2.1.2 Základné údaje o mestskej časti 

Mestská časť Devínska Nová Ves má rozlohu 2 422 ha. V rámci MČ je vymedzených 7 urbanistických 

obvodov (ďalej len UO). Širšie riešené územie ako aj samotná vymedzená CMZ patria do UO Devínska 

Nová Ves Kostolné a Podhorské. V mestskej časti k 31.12.2011 trvalo bývalo 15 655 obyvateľov z toho 

7 625 mužov a 8 029 žien, v cca 6 350 b.j.. Hustota obyvateľov predstavuje 646 obyvateľov na km2.  

Na území mestskej časti hospodársku základňu tvorí Volkswagen Slovakia, s.r.o. ,ktorý patrí medzi 

najvýznamnejších zamestnávateľov v regionálnom merítku.   

Na území mestskej časti a v jej blízkosti sa nachádza viacero významných prírodných lokalít s 

bioekologickými a estetickými hodnotami: 

 Chránený areál Devínske alúvium Moravy (v dotyku),  

 územia NATURA 2000: SKCHVU016 Záhorské Pomoravie (v dotyku), SKUEV0280 Rieka Morava 

(vzd. 200 m) a SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy (vzd. 100 m) 

 z mysle ÚPN-R BSK prvky RÚSES - NRBc 1 Dolnomoravská niva (v dotyku), NRBk II. Alúvium 

Moravy (vzd. 200 m) a RBk III. Stará mláka s prítokmi 

 Ramsarská lokalita Alúvium Moravy (v dotyku) 

 krajinná zeleň v inundačnom území rieky Morava 

 vodohospodársky významné toky Morava a Mláka 

2.1.3 Klimatické podmienky 

Z klimatického hľadiska patrí záujmové územie do teplej klimatickej oblasti, teplého a mierne 

suchého okrsku s miernou zimou a teplým letom (priemerne 50 a viac letných dní za rok t. j. dní s 

teplotou viac ako 25 ºC). Za posledných 5 uvedených rokov ročný priemer teplôt vzduchu dosiahol 

10,5 ºC, pričom najchladnejším mesiacom bol december s priemernou mesačnou teplotou – 1,2 ºC a 

najteplejším mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 21,3 ºC. Ročný úhrn zrážok sa v záujmovom 

území pohybuje v rozpätí 550 až 600 mm. Pre bližšiu charakteristiku klimatických pomerov boli 

použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek poveternostných pozorovaní meteorologických 

staníc na území SR v roku 2002 – 2006. 
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Zrážky 

Záujmové územie patrí do mierne suchého okrsku teplej klimatickej oblasti. Dlhodobé priemerné 

ročné úhrny zrážok dosahujú v záujmovom území Borskej nížiny 550 až 600 mm, pričom priemerný 

úhrn zrážok v januári dosahuje 40 až 50 mm a v júli 60 až 80 mm. Priemerné ročné hodnoty 

klimatického ukazovateľa zavlaženia poukazujú v tejto oblasti na celkový menší nedostatok zrážok do 

100 mm za rok.  

Teplota 

Záujmové územie leží v mierne teplej klimatickej oblasti s miernou zimou a s teplým letom. Za 

uvádzaných päť rokov (2002 – 2006) tu priemerná teplota dosiahla 10,5 °C (stanica Stupava). 

Najteplejším mesiacom je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 21,3 °C a najchladnejším v 

priemere mesiac december s priemernou mesačnou teplotou – 1,2 °C. Z dlhodobých meraní najnižší 

mesačný priemer dosiahol – 4,3 °C a najvyšší 23,9 °C. V poslednom meranom roku dosiahla 

priemerná teplota vzduchu 10,7 °C, pričom maximu bol dosiahnutý v júli (23,9 °C) a minimum v 

januári ( – 4,3 °C).  

Veternosť 

Záujmová oblasť je zaradená medzi najveternejšie na Slovensku. Orografické podmienky 

významnejších prúdení vetra spôsobuje blízkosť pohoria Malých Karpát a toku Morava. Vzduchové 

hmoty prichádzajú do Borskej nížiny najmä z juhu a severu. Bariéru pre prúdenie západovýchodného 

vetra tvoria najmä Malé Karpaty. Samotné predmetné územie sa nachádza v území s relatívne vyššou 

veternosťou. V záujmovej oblasti výrazne ovplyvňujú veterné pomery Malé Karpaty. Charakteristická 

je premenlivá cirkulácia vzduchu, pričom prevládajúcim smerom je južné a severné prúdenie. 

Hodnotené územie je pomerne dobre prevetrávané. Na meteorologickej stanici Stupava je 

prevládajúci južný vietor, ktorý dosahuje početnosť výskytu 28 % a severný o hodnote 25 % 

početnosti. Najvýraznejšiu rýchlosť dosahujú za uvádzaných päť rokov východojuhovýchodný, 

západo-severozápadný a severozápadný vietor o priemernej rýchlosti 2,5 až 2,6 m.s-1.  

2.1.4 Oblasti možného ohrozenia  

Zosuvy pôdy, pokles pôdy, prepady dutín  

Z hľadiska svahových porúch je pokladané za veľmi stabilné. K svahovým pohybom dochádza 

väčšinou len pri necitlivom zásahu do prírodného prostredia. K lokálnym svahovým deformáciám 

(zosuvom) môže dôjsť po narušení prirodzeného stavu stavebnou činnosťou, predovšetkým zárezom 

alebo odkopom.  

K výskytu skalných zrútení môže dôjsť v lokalitách Devín – Bralo (kultúrna pamiatka), Sandberg 

(paleontologická lokalita), Brezovica až Dlhé Diely – západ a Slovinec až Nad vinohradmi.  

Seizmická činnosť  

V Bratislave sa môže vyskytnúť zemetrasenie o intenzite 6°EMS-98 (EMS 98 - európska 

makroseizmická stupnica). Seizmické javy na území Bratislavy sú monitorované seizmickou stanicou 

(Bratislava- Železná studnička) Národnej siete seizmických staníc (NSSS), ktorej prevádzkovateľom je 

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied (GFÚ SAV) v Bratislave.  
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Vulkanická činnosť  

Vulkanická činnosť na území Bratislavy sa nepredpokladá.  

Povodne  

Vodná sieť patrí do povodia Dunaja, druhej najväčšej európskej rieky. Dunaj vteká na územie obvodu 

Devínskou bránou a tvorí prírodnú hranicu s Rakúskom. Na hranici mestských častí Karlova Ves a 

Petržalka preteká územím kraja a tvorí hranicu s okresom Bratislava V v rámci kraja. Južne od obce 

Hamuliakovo tvorí koryto Dunaja hranicu s Maďarskou republikou. Dĺžka vodného toku cez územie 

kraja je 29,8 km, priemerná šírka - 300 m a Q100 = 11000 m3/s. Na území okresov Bratislava V a Senec 

vytvára Hrušovskú vodnú zdrž, ako súčasť VD Gabčíkovo. V katastri MČ Bratislava-Čunovo je na 

Dunaji vybudovaná vodná hať Čunovo. Malý Dunaj preteká cez kraj v dĺžke rovnej 27,18 km, 

priemerná šírka koryta je 20 m a Q100 = 90 m3/s. Rieka Morava tečie cez kraj v dĺžke 60 km od úrovne 

obce Veľké Leváre a ústi do Dunaja pri Devíne, tvorí štátnu hranicu s Rakúskou republikou. Šírka toku 

je 40 - 250 m, Q100 je 1400 m3/s.  

Ohrozenie vyliatím týchto riek z koryta je pravdepodobné pri 100-ročnej vode v MČ Bratislava-

Devín a Devínska Nová Ves. Existujúce hrádze bratislavského úseku Dunaja poskytujú dostatočnú 

ochranu. Na doterajší systém ochrany nadväzujú i hrádze vodného diela Gabčíkovo. Od Mosta 

SNP až po Wolfsthal je vybudovaná nová hrádza, ktorá nadväzuje na protipovodňovú ochranu na 

území Rakúska. Rieka Morava nemá na území Bratislavy vybudovanú súvislú protipovodňovú 

ochranu. Územie mimo koryta je tu pomerne široké so značnou prietokovou kapacitou. 

Záplavy  

V prípade preliatia alebo poškodenia ochranných línií a hrádzi dochádza k postupnému zaplavovaniu: 

 Devínska Nová Ves: zaplavované územie po budovy na Istrijskej ulici. Na uvedenom území sú 

zaplavované suterénne a čiastočne aj prízemné priestory štátnych a obytných budov ako aj 

rodinných domov. 

2.1.5 Ohrozenie požiarmi  

oblasti možných veľkých lesných požiarov  

Veľké a plošné požiare môžu vzniknúť na území Bratislavského lesoparku (rozloha je 3100 ha, 

rozprestiera sa v mestských častiach Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves, Lamač, Dúbravka, Devín, 

Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica, Rača, Vajnory), oblasť Devínska kobyla, Lamač, Záhorská 

Bystrica, Lužné lesy, Pečniansky les a lesoparky v blízkosti jazier Veľký Draždiak a Malý Draždiak, a to 

najmä zásahmi človeka a vplyvom mimoriadnych extrémnych poveternostných podmienok.  

výrobné podniky ohrozené možným vznikom požiaru vyplývajúceho z povahy ich činnosti  

Z hľadiska požiarnej situácie ovplyvňuje stav na území Bratislavy aj množstvo horľavín, ktoré sú 

skladované u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov chemického, strojárskeho a 

potravinárskeho priemyslu.  

V zmysle materiálu „Analýza územia obvodu BRATISLAVA z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ 

(Okresný úrad Bratislava Odbor krízového riadenia, 2014), tabuľka č. 3 c) Register právnických osôb a 

fyzických osôb podnikateľov podľa zákona NR SR č. 261/2002 Z. z. v kategórii „A“ sa 

v bezprostrednom okolí riešeného územia nachádza výrobný podnik: 
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P.č. Názov a adresa 
PO a FO 
podnikateľov 

Druh NL Projektov. 
množstvo 
NL (t) 

Skutočné 
množstvo NL (t) 

Rozsah 
ohrozenia 
(m) 

Ohrozenie obyvateľov 

podnik okolie 

5.A Volkswagen 
Slovakia, s.r.o.  

Jána Jonáša 1  

841 06 Bratislava  

Benzín  

Nafta  

Brzdová kvapalina  

Chladiaca kvap.  

Farby, laky, riedidlá a 
prísady  

700  

1450  

150  

520  

3200  

348  

1 235  

61  

197  

1338 + 750 výroba  

80  

30  

-  

50  

50  

Žiadna z prípadných 
MU v podniku nemá 
potenciál ohroziť 
obyvateľstvo v okolí a v 
podniku.  

 

 

2.1.6 Oblasti ohrozené všetkými druhmi dopráv 

a) oblasti ohrozené cestnou dopravou  

Bratislava je križovatkou cestných ťahov smerom do a z Čiech, Rakúska, Maďarska a do ostatných 

častí Slovenska. Z tohto dôvodu sú prepravované nebezpečné látky po všetkých hlavných cestných 

ťahoch a je tu nebezpečenstvo ohrozenia pri ich úniku. Pre riešené územie v rámci širších vzťahov  

 Trasa č. 1 - hraničný priechod Rusovce/ privádzač D4 - Bratislava/D2 – tunel Sitina – Malacky 

– hraničný priechod Kúty  

Diaľničný úsek Lamačská cesta – Staré grunty s tunelom Sitina je súčasťou ťahu diaľnice D2 (európska 

trasa E65 Praha – Brno – Bratislava – Győr – Budapešť) cez územie mesta Bratislava. Tunel Sitina sa 

nachádza v IV. bratislavskom okrese a katastrálnom území Karlová Ves. Tunel Sitina je mestským 

tunelom, v ktorom môžeme za nepriaznivých podmienok očakávať tvorbu kongescií.  

Národná diaľničná spoločnosť má spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu Tunela Sitina – „Plán 

riešenia krízových situácií“.  

b) oblasti ohrozené železničnou dopravou  

Preprava nebezpečných látok po železnici v zmysle predpisu RID je vykonávaná do bratislavského uzla 

nasledovne:  

 trasa 4) z/do ŐBB cez Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava hlavná stanica, 

Bratislava východ  

 trasa 5)z/do ČD cez Kúty, Devínska Nová Ves, Bratislava Lamač, Bratislava hlavná stanica,  

2.1.7 Systém zabezpečenia CO na území MČ Devínska Nová Ves 

V súlade so Zákonom NR SR   č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov je civilná ochrana systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia 

a majetku. Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na 

prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 

Mimoriadnou udalosťou  sa rozumie: 

Živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu uvoľneniu kumulovaných 

energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť 

nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na 

majetok. 
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Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v 

dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré 

majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok. 

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej 

kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie (letecké, železničné, lodné a cestné nehody, havárie 

jadrových zariadení, porušenie vodných stavieb). 

Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných 

prostriedkov. 

3 NÁVRH OPATRENÍ 

3.1 Zásady CO 

3.1.1 Stavebnotechnické požiadavky 

Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, 

urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska 

potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania 

územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej 

ochrany budovaných samostatne a budovaných v stavbách pričom sa vo vzťahu k zriadeniu 

ochranných stavieb sa uplatňujú prednostne. 

Stavebnotechnické požiadavky sa uplatňujú tak, že ochranné stavby 

 sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných podlaží stavebných objektov 

alebo ako samostatne stojace stavby, 

 tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s 

ním nesúvisia, 

 sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v 

dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m, 

 sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, 

ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných osôb, 

 sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývané 

osoby a spĺňali podmienky podľa príslušnej vyhlášky MV SR 

 sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb pričom miesta na ležanie musia tvoriť 

20% až 30% z celkového počtu miest v odolnom úkryte, 

  majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré 

majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie, 

 spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0. 

Stavebnotechnické požiadavky na ochranné stavby sú nasledovné: 

 v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov a pre osoby 

prevzaté do starostlivosti, 
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 v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v nemocniciach, hoteloch, 

ubytovniach, internátoch, všetkých typoch škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, 

telovýchovných objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej kapacity 

pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti, 

 v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej kapacity návštevnosti pre 

personál a osoby prevzaté do starostlivosti, 

 v budovách štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre plánovaný 

počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti. 

3.2 Technické podmienky 
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných technických 

podmienok a požiadaviek na ochranné stavby pri ich navrhovaní, ktoré sú dané v prílohe č. 1 

Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky 

MV SR č. 444/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sú určené zásadami na zabezpečenie ochrany 

obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu uvádzajú sa v 

pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany. 

Povinnosť vypracovať Plán ochrany je uložená obci v § 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zároveň sa 

oboznamovať sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok na svojom území a informovať 

obyvateľstvo o postupe pri mimoriadnej udalosti. 

3.2.1 Charakteristika územia z hľadiska CO 

V riešenom území podľa analýzy z Prieskumov a rozborov k územnému plánu centrálnej mestskej 

zóny žije cca 1959 obyvateľov, t.j. cca 12 - 13% obyvateľov mestskej časti Devínska Nová Ves. 

Postupnou realizáciou riešenia v návrhovom období sa kapacita riešeného územia z hľadiska potrieb 

zabezpečenia civilnej ochrany obyvateľstva zvýši o 430 obyvateľov, cca 260 zamestnancov a 300 - 600 

prítomných návštevníkov. 

3.2.1.1 Monitorovanie územia 

Monitorovanie zložiek životného prostredia pre prípad mimoriadnej udalosti s únikom nebezpečných, 

alebo rádioaktívnych látok má byť v súlade so zákonom zabezpečené pre celé územie zóny. 

3.2.1.2 Varovacie a vyrozumievacie zariadenia 

Prostriedky pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva pre riešenú zónu sú vybudované v rámci 

varovacej siete CO. Zvukový signál sirén je doplňovaný hovoreným slovom priamo z varovacieho 

zariadenia, alebo reláciami v masovokomunikačných prostriedkoch. 

Včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnej udalosti 

zabezpečuje hlásna služba CO. 

3.2.1.3 Individuálna ochrana obyvateľstva 

Zabezpečovaná je prostriedkami individuálnej ochrany /PIO/ civilnej ochrany zverenej štátom do 

starostlivosti miest a obcí. 
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3.2.1.4 Kolektívna ochrana  

A/ Evakuácia obyvateľstva 

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb, hospodárskych a domácich zvierat, prípadne vecí z 

určitého územia. Evakuácia obyvateľstva z územia ohrozeného účinkami, po vzniku mimoriadnej 

udalosti, patrí medzi základné opatrenia v rámci kolektívnej ochrany. Účelom a poslaním evakuácie je 

vytvoriť také organizačné, vykonávacie, technické a materiálne opatrenia, ktoré v maximálnej miere 

zabezpečia ochranu zdravia a životov evakuovaného obyvateľstva. 

Vyhlásením evakuácie je rozhodnutie na vykonanie ochrany obyvateľstva jeho odsunom z 

ohrozeného priestoru, ktoré je určené orgánom, organizáciám, ohrozeným úradom, obciam a 

podnikateľom a zahŕňa prípravu, riadenie, vykonávanie a odborné zabezpečenie evakuácie. 

Pre zabezpečenie organizovaného a časovo čo najrýchlejšieho vykonania evakuácie obyvateľstva sú 

určené evakuačné zariadenia. Evakuačným zariadením je evakuačné zberné miesto, evakuačné 

stredisko, stanica nástupu evakuovaných, stanica výstupu evakuovaných, regulačné stanovište, 

miesto ubytovania evakuovaných a kontrolné stanovište. Jednotlivé úlohy pre činnosť evakuačných 

zariadení riadi Evakuačná komisia podľa spracovaného plánu evakuácie. 

Na území riešenej zóny nie je potrebné vytvárať zvláštne technické zariadenia pre realizáciu 

evakuačných opatrení. 

B/ Ukrytie 

Vzhľadom na navrhovaný funkčný charakter zástavby riešenej zóny a v súlade s navrhovanými 

regulačnými opatreniami územného rozvoja je potrebné vyčleniť v navrhovanej zástavbe priestory 

pre vybudovanie ochranných stavieb CO, ktoré budú spĺňať stavebnotechnické požiadavky a 

technické podmienky podľa vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Budovanie ochranných stavieb sa povoľuje v rámci územného a stavebného konania s minimálnymi 

požiadavkami na navýšenie pôvodne plánovaných rozpočtových nákladov stavieb, spohotovujú a 

upravujú sa v čase bezprostredného ohrozenia teritória mesta na pokyn príslušného orgánu civilnej 

ochrany stanoveným spôsobom a v stanovených lehotách. 

Dokladom pre odsúhlasenie splnenia požiadaviek z hľadiska civilnej ochrany obyvateľstva je 

potvrdený evidenčný list ochrannej stavby v zmysle prílohy č. 4 k vyhláške MV SR č. 532/2006 Z.z. v 

znení neskorších predpisov. 

Možnosť  ubytovania v MČ Devínska Nová Ves 

Stále lôžkové zariadenia Spoločné ubytovne a nocľahárne Improvizované ubytovanie Kapa-  
cita 
spolu 

Názov zariadenia, adresa Kapacita 
Názov zariadenia, 
adresa, vedúci 

Kapacita 
Typ zariadenia, 
adresa 

Kapacita 

W Hotel Opletalová 9  38 
TORIN a.s. Jonáša 
7,9,15 p. Trnková  

750 

 
Základná škola I. 
Bukovčana 1 p.  2100 2888 

Penzión Helios 

Slovinec – Podhorská 

 50 

 

 TATRAK s.r.o. 

J.Jonáša 7 350 
Základná škola 
Bukovčana 3 p.  2000 2400 
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Evakuačné strediská 

 Budova Istra centrum, Kalištná ulica, Bratislava  

 Základná škola,  I. Bukovčana 3, Bratislava 

 Základná škola P. Horova č. 16 

 SOŠ J. Jonáša 5, Bratislava 

Futbalový štadión, Vápencová 34, Bratislava 

 

3.3 Záver 
 
Navrhované požiadavky a opatrenia civilnej ochrany tvoria podklad pre ich posudzovanie a 

odsúhlasovanie v ďalších stupňoch prípravnej a projektovej dokumentácie v územnom a stavebnom 

konaní. 

Doložka CO k návrhu ÚPN CMZ Bratislava MČ Devínska Nová Ves vyslovuje zásady, ktoré je potrebné 

rešpektovať a konkretizovať priamo v jednotlivých projektoch stavebných objektov v územnom a 

stavebnom konaní. Pre zabezpečenie záujmov CO sa vychádza zo základných urbanistických, 

územnoplánovacích a socioekonomických podkladov, navrhovaných v ÚPN CMZ pre riešenie objektov 

a zariadení civilnej ochrany. 


