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ABSTRAKT 
Článok definuje zabezpečenie systému vyrozumenia a varovania obyvateľstva v meste Trnava. Cieľom článku je 
oboznámiť s jednotlivými signálmi v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. V grafickej časti je spracovaný 
informačný systém civilnej ochrany, hlásna služba a jej technické prostriedky varovania, názvy varovných 
signálov civilnej ochrany, doplnková slovná informácia k varovným signálom vyhlasovania ohrozenia počas 
mimoriadnej udalosti, vojny a vojnového stavu, preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania a aké sú 
okolnosti brániace vykonať preskúšanie systému varovania. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: elektráreň, radiačná ochrana, monitoring, varovný systém, ochrana, varovné signály, 
skúška 
 
ABSTRACT 
The report defines system security notifying and warning of the citizens in the city of Trnava. The aim of the 
report is to acquaint with the individual signals in the case of occuring the emergency.   There is described the 
information system of the civil emergency planning, watch service and its technical warning instruments, names 
of the warning signals of civil defence, additional verbalism information to the warning signals about danger 
during extraordinary event, war and war status  in the graphic part of the report. There is also information 
about testing of the warning system operational capability and how are the conditions that prevent to carry out 
the checking-up of the warning system. 
 
KEY WORDS: power station, radiation protection, monitoring, warning system, protection, warning signals, 
test 
 
Úvod 
 
V meste Trnava a dotknutom okolí bol v 90 rokoch Slovenskými elektrárňami EBO Jaslovské Bohunice 
v okruhu 30 kilometrov od jadrovej elektrárne vybudovaný systém varovania obyvateľstva (VARVYR) za 
použitia mechanických sirén.  
Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, po ukončení komplexných skúšok a úspešnom priebehu skúšobnej 
prevádzky spustili v roku 2011 nový moderný systém varovania a vyrozumenia (VARVYR) v 21 km okruhu 
elektrárne Bohunice  V2.  
 
Systém  pozostáva z: 
 systému varovania obyvateľstva – 330 sirén v okolí a 35 v lokalite elektrárne, 
 systému vyrozumenia obyvateľstva – 950 ks pagerov pridelených obciam a obvodným úradom. 

 
Nový systém VARVYR predstavuje dôležitú zmenu technických podmienok v zabezpečovaní ochrany 
obyvateľstva v regióne. Je technicky pripravený tak, aby mohol byť plne integrovaný do celorepublikového 
systému varovania obyvateľstva. V prípade potreby môžu byť jednotlivé sirény aktivované a využité aj lokálne v 
obciach. 
Systém je prepojený na monitorovací systém, ktorý vyhodnocuje aktuálny stav dôležitých technologických 
parametrov elektrárne, ako aj stav radiačnej situácie v okolí elektrárne. V prípade potenciálneho nebezpečenstva 
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systém vydá upozornenie a po definovanom časovom intervale bude môcť vykonať automatickú aktiváciu 
prostriedkov varovania a vyrozumenia obyvateľstva ohrozených častí územia v okolí elektrárne. 
Moderná technológia sirén umožňuje ich plnú programovateľnosť i diaľkovú diagnostiku, prehrávanie textových 
záznamov z digitálnej pamäte, ale  aj  lokálne  slovné hlásenia cez mikrofón. 
Elektronické sirény môžu byť elektricky zálohované pri výpadku primárneho zdroja elektrickej energie. Počet a 
výkon sirén pre jednotlivé obce je určený legislatívou a zabezpečuje úplné pokrytie obcí varovným signálom. 
Systém VARVYR, prevádzkovaný spoločnosťou Slovenské elektrárne a je využívaný na varovanie obyvateľstva 
nielen v prípadoch mimoriadnych udalostí na jadrovom zariadení, ale aj pri všeobecnom ohrození, vrátane 
povodní. 
Projekt  výstavby modernizovaného systému varovania a vyrozumenia obyvateľstva  je schválený  
Ministerstvom vnútra SR a bol realizovaný spoločnosťou Telegrafia, a.s. 
V krajskom  meste Trnava je súčasne inštalovaných 17 moderných sirén ktoré svojim signálom plošne pokryjú 
celú obývanú aj priemyselnú časť mesta. 
 
Skúšky sirén 
 
Pravidelne každý prvý piatok v mesiaci o 12:00 hodine býva takzvaná „tichá skúška“ prevádzkyschopnosti 
systému varovania „VARVYR SE-EBO“. 
Hlasná skúška sa vykonáva 2 minútovým stálym tónom sirén dva krát ročne. Skúšku zabezpečujú Slovenské 
elektrárne, a. s. 
Oznam o preskúšaní sirén v meste Trnava nájdu obyvatelia v mestskej televízii - MTT, vyhlasuje sa aj 
v mestskom rozhlase a na internetovej stránke mesta www.trnava.sk 
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa bude tón sirén líšiť. 

 
Funkcia informačného systému civilnej ochrany 
 
Grafické znázornenie funkcie informačného systému civilnej ochrany, používaných varovných signálov, 
preskúšavania prevádzkyschopnosti systému VARVYR, technických prostriedkov systému VARVYR za 
použitia pôvodných elektromotorických sirén a aj súčasných elektronických prostriedkov a súvisiacich 
informácií  je prezentované na obrázkoch 1 až  9. 
 

INFORMAČNÝ SYSTÉM CO

Hlásna služba Informačná služba
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o vzniku MU 
 

Obr. 1 Grafické znázornenie funkcie informačného systému civilnej ochrany 
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Obr. 2: Grafické znázornenie funkcie hlásnej služby 
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Obr. 3 Grafické znázornenie používaných varovných signálov 
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Varovné signály 
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E
 

Obr. 4  Grafické znázornenie používaných varovných signálov s doplnkovou informáciou 
 
 
 
 
 
 

Vyhlasovanie ohrozenia počas vojnového stavu

a počas vojny

Ohrozenie vyhlásené v prípade Spôsob vyhlásenia

Možného vzdušného napadnutia 
územia štátu  počas vojnového 
stavu a počas  vojny

2 - minútový
kolísavý
tón sirén

Doplnková slovná informácia
vysielaná ihneď po vyhlásení ohrozenia v prípade možného vzdušného 

napadnutia štátu v hromadných informačných prostriedkoch

Poradie Obsah slovnej informácie

Vymedzenie územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené

Výraz „VZDUŠNÝ POPLACH“
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B
 

Obr. 5 Grafické znázornenie používaných varovných signálov počas vojnového stavu a počas vojny 
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Preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov 
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Obr. 6 Grafické znázornenie preskúšavania prevádzkyschopnosti systému VARVYR 
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Obr. 7 Grafické znázornenie obmedzenia preskúšavania systému VARVYR 
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Technické prostriedky varovania

Sirény

Ovládané
diaľkovo

Ovládacie a spúšťacie zariadenia

SEHIS 97


P-160

K-systém OKOB

Linky VTS

RDS (rádiový signál)

.....

elektromotorické

elektronické

Ovládané
miestne

Vyrozumenie po VTS

 

Miestne
ovládanie

Miestny
informačný 
prostriedok

obce

Vyrozumenie po VTS

 

Miestne
ovládanie

Na obývanom území neozvučenom sirénami
ani miestnym informačným prostriedkom 

VTS       ; 
 

Obr.  8 Grafické znázornenie technických prostriedkov systému VARVYR za použitia pôvodných 
elektromotorických sirén a aj súčasných elektronických prostriedkov 
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Obr. 9 Grafické znázornenie schémy toku informácie o potrebe vykonania varovania 

 
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. 
Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych 
udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. 
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Na celkový civilizačný rozvoj a prosperitu krajiny má bezprostredný vplyv jej bezpečnosť. Ohrozenia 
bezpečnosti akéhokoľvek druhu (spoločenské nepokoje, terorizmus, živelné pohromy, priemyselné havárie, 
narušenie kritickej infraštruktúry, prípadne medzinárodno-politická nestabilita a zhoršovanie vzťahov so 
susedmi) majú za následok zhoršovanie životnej úrovne, spoločenských vzťahov aj právneho postavenia 
obyvateľov a spôsobujú veľké straty.  
Oblasť jadrovej energetiky je v spektre rizík, s ktorými spoločnosť žije a je ochotná ich viac, či menej 
akceptovať, obzvlášť citlivou otázkou nielen z pohľadu domáceho obyvateľstva, ale aj z pohľadu 
medzinárodného. Potreba ochrany obyvateľstva, majetku a životného prostredia je v dnešnej dobe vnímaná 
nielen z ekonomických či bezpečnostných dôvodov, ale čoraz častejšie je vyžadovaná aj zo strany obyvateľstva, 
ktoré si čoraz viac uvedomuje možnosti ohrozenia. Zvlášť citlivé sú nielen otázky bezpečnosti jadrových 
zariadení, ale aj možnosť teroristických útokov s využitím rádioaktívnych látok. Okrem jadrových zariadení je 
riziko ožiarenia spojené aj s využívaním zdrojov ionizujúceho žiarenia v rôznych odvetviach národného 
hospodárstva – v priemysle, pôdohospodárstve, zdravotníctve a vo výskume. 
Národný havarijný plán obsahuje základnú sumarizáciu kompetencií, povinností, rozsah spolupráce a väz by 
jednotlivých orgánov štátnej správy a organizácií, ako aj popis organizácie síl, prostriedkov a činností na 
národnej úrovni. Súčasne je aj zastrešujúcim dokumentom, ktorý je návodom najmä v prípade, že situáciu nie je 
možné zvládnuť a vyriešiť na úrovni jadrového zariadenia alebo na úrovni orgánov miestnej štátnej správy a 
preto sa musia aktivizovať zložky organizácie havarijnej odozvy na najvyššej národnej úrovni. 3 
 
Záver 
 
Napriek vybudovaným ochranným a bezpečnostným systémom existuje množstvo potenciálnych zdrojov 
mimoriadnych udalostí. Podobne nie je možné vylúčiť riziko mimoriadnych udalostí pri preprave nebezpečných 
nákladov, ktoré tak isto môžu mať nepriaznivé dopady na obyvateľstvo a životné prostredie. Preto je 
opodstatnené a dôležité mať vopred vytvorenú organizáciu reakcie na mimoriadne udalosti, robiť prípravy a 
preventívne opatrenia a mať zabezpečené sily a prostriedky, pomocou ktorých bude možné nepriaznivým 
dôsledkom mimoriadnych udalostí predísť, alebo ich aspoň zmierniť tak, aby ich obyvateľstvo pocítilo čo 
najmenej.  
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