
RADY PRE OBČANOV 
 

 

Pri živelných pohromách, katastrofách a haváriách si ľudia spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú 

existenciou alebo bránia realizácii ich potrieb, cieľov a plánov. Dôsledky veľkých havárií potvrdzujú 

draho získané skúsenosti. Panika spôsobuje často viac strát na ľudských životoch a škôd na majetku, 

ako samotná havária. Najdôležitejší a rozhodujúci je problém informácií, ich rýchle vyhodnotenie 

a zabezpečenie prenosu informácií. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť čo najviac informácií o tom, 

ako postupovať a ako sa správať pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách. 

 

 

Varovanie obyvateľstva: 
 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi: 

 

Všeobecné ohrozenie – dvojminútovým kolísavým tónom siren pri ohrození alebo vzniku 

mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti 

 

Ohrozenie vodou – šesť minútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody 

 

Koniec ohrozenia – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania 

 

Varovné signály a signál Koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorou informáciou 

prostredníctvom  hromadných informačných prostriedkov. 

 

Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas brannej pohotovosti štátu a počas vojny vyhlasuje aj 

ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia republiky. Slovná ifnormácia rpi takomto 

ohrození obsahuje vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz „VZDUŠNÝ 

POPLACH“. 

 

 

Ak zaznie signál – nastáva núdzová situácia. 

Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Počúvajte tiež hlásenie obecného rozhlasu, rádia, TV 

alebo rozhlasových vozov. 

 

 



ČO UROBIŤ? 

 Podľa druhu varovného signálu: 

- vyhľadajte čo najrýchlejšie úkryt, 

- zostaňte doma, poprípade vstúpte do najbližšej budovy 

Platí to pre každého – v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v škole, kde budú 

dostatotčne informované. Ak Vás varovný signál zastihne v aute, opustite ho a vyhľadajte 

čonajrýchlejšie úkryt. 

 

 Uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky a podobne. 

 Zapnúť rozhlas a naladiť miestnu stanicu alebo TV kanál Slovenskej televízie 

 Sledovať hlásenie miestneho rozhlasu alebo rozhlasových vozidiel. 

 Očakávajte a riaďte sa podľa ďalších informácií. 

 Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujete telefónne linky. 

 

 

!POZOR! 

Vždy v druhý piatok v mesiaci sa uskutočňuje o 12.00 hod. previerka funkčnosti sirén, o ďalších 

skúškach mimo tento termín iformuje rádio a tlač! 

 

 

POZNÁMKA: 

Prezvedčiť sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození ľudia starí chorí, neschopný pohybu. Postarajte sa 

o deti bez dozoru! Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte kľud a rozvahu! 


