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ABSTRACT 
Hlavným cieľom príspevku je analyzovať organizáciu a riadenie záchranných prác v čase povodňovej 

situácie na úrovni obce. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, 

majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne 

a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. Za účelom 

realizácie záchranných prác v čase povodňovej situácie na území obce je vyžadované zabezpečenie 

včasnej a spoľahlivej činnosti  pre zdolávanie povodne. Je to možné dosiahnuť efektívnym procesom 

riadenia a koordinácie činnosti záchranných zložiek na mieste zásahu, ktorý je významnou podporou 

rozhodovacieho procesu v oblasti krízového manažmentu povodní.  

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: povodeň, ochrana, krízový manažment, záchranné práce, obec.    

 

ABSTRAKT 
The main objective of this paper is to analyze the organization and management of rescue operations 

at the time of the flood situation at municipal level. Flood rescue operations are carried out to save 

lives, health, property, cultural heritage and the environment at times of flood danger, during and 

after flood in flood-prone areas and flooded areas.In order to carry out the rescue operations during 

the flood situation, it is required to ensure timely and reliable activity for flood control. This can be 

achieved by an effective process of managing and coordinating the operations of the emergency 

services at the site of the intervention, which is a significant support to the decision-making process in 

the field of flood crisis management. 
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Úvod 
 

Komplexné dlhoročné hodnotenie dopadu protipovodňových opatrení naráža okrem iného na 
nedostatok finančných prostriedkov malú koordinovanú dosť pri hodnotení ich potreby rozsahu a 
ekonomického je mimo ekonomického prínosu. Závažným problémom riešenia tejto situácie je hlavne 
nedostatok podkladov pre kvalifikované rozhodovanie kompetentných pracovníkov (štátna správa,  
správcovia tokov, projektanti). Krízový manažment povodní je účinným nástrojom v boji proti 
negatívnym dôsledkom povodní. I keď dôraz kladie na vykonávanie preventívnych opatrení, ako aj na 
analýzu možného priebehu a vývoja povodní, jeho sily a prostriedky sú predurčené hlavne na 
okamžitý zásah[1]. V prípade nebezpečenstva povodne alebo vzniku povodne musia byť výkonné 
prvky krízového manažmentu povodní schopné okamžite zasiahnuť. Povodňové záchranné práce 
definuje zákon o ochrane pred povodňami. 
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1. OCHRANA PRED POVODŇAMI 
 

Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na 
povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na 
zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne 
dedičstvo a na hospodársku činnosť. Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú 
preventívne, v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po povodni. [2] 
Povodňou sa rozumie prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je 
zaliate vodou.[3]Povodeň vzniká, keď:  

• sa prechodne výrazne zvýši hladina vodného toku a bezprostredne hrozí vyliatie vody z 
koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva,  

• je dočasne zamedzený prirodzený odtok vody zo zrážok alebo topenia snehu do recipientu a 
dochádza k zaplaveniu územia vnútornými vodami; vnútorné vody sú vody, ktoré sa 
vyskytujú na území chránenom hrádzami alebo protipovodňovými líniami, najmä vody, 
ktoré nemôžu odtekať prirodzeným spôsobom pri zvýšenom stave vody v recipiente, vody z 
intenzívnej zrážkovej činnosti alebo topenia snehu na území bez možnosti odtoku 
prostredníctvom vodného toku,  

• hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v 
dôsledku chodu ľadov, vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo vytvorenia iných 
prekážok v koryte vodného toku, na mostoch, priepustoch alebo na zaplavovanom území,  

• sa zaplavuje územie následkom intenzívnych zrážok alebo hromadenia sa vody z topiaceho 
sa snehu,  

• sa zaplavuje chránené územie v dôsledku vystúpenia hladiny podzemnej vody nad povrch 
terénu, ktoré spôsobuje dlhotrvajúci vysoký vodný stav vo vodnom toku; chránené územie 
na účely tohto zákona je územie, ktoré ochraňuje vodná stavba alebo iná stavba pred 
účinkami povodní, alebo  

• hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku vylieva v 
dôsledku poruchy alebo havárie na vodnej stavbe. [2] 

 
2.  POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE 
 

Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, 
kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas povodne a po 
povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. Súčasťou 
záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov povodne a vytvorenie 
podmienok na odstránenie následkov. [2]  
Povodňovými záchrannými prácami sú:  

• hlásna povodňová služba, 
• ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej 

povodňou, 
• odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
• provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, 
• vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 
• ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a 

telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 
• evakuácia, 
• dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie 
• uhynutých zvierat a iných odpadov, 
• zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 
• odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z 

komunikácií, 



 

 67 

• zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 
• iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia 

vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej 
aktivity alebo na príkaz okresného úradu, okresného úradu v sídle kraja alebo obce podľa 
osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie. 

 
Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej aktivity a 

sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 
3.  ORGANIZÁCIA A RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC V ČASE POVODŇOVEJ 
SITUÁCIE 

 
V ochrane obyvateľov, majetku a životného prostredia v čase povodňovej situácie je 

vyžadované zabezpečenie včasnej a spoľahlivej činnosti pre zdolávanie. Je to možné dosiahnuť 
efektívnym procesom riadenia a koordinácie činnosti záchranných zložiek na mieste zásahu, ktorý je 
významnou podporou rozhodovacieho procesu v oblasti krízového manažmentu povodní.  
Povodňové záchranné práce riadi (obr. 1):  

• obec (starosta, primátor),  
• okresný  úrad (prednosta okresného úradu),  
• alebo okresný  úrad v sídle kraja podľa osobitného predpisu (prednosta okresného úradu 

v sídle kraja).  
• Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi:  
• okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  
• alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie 

neprevezme obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja.  

 

Obr.1 - Riadenie záchranných prác podľa úrovní [4] 
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Oblasť riadenia záchranných prác zastrešuje vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na 
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany. Vyhláška ustanovuje 
nasledovné princípy a postupy pri ich riadení [5]: 
 

• Záchranné práce sa riadia na základe skutočnej situácie a jej predpokladaného vývoja 
vyjadreného na Povodňových mapách, Povodňových plánoch alebo v GIS. 

• Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na 
ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej 
forme.  

• Pri určovaní úloh na vykonanie záchranných prác sa vychádza predovšetkým z potrieb 
vykonať práce tak, aby pri zaistenej bezpečnosti osôb vykonávajúcich záchranné práce bola 
účinne poskytnutá prvá pomoc vyslobodeným a postihnutým osobám, pričom je potrebné 
dbať na to, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a chránených záujmov vlastníka, správcu 
alebo nájomcu nehnuteľnosti a zabránilo sa vzniku ďalších škôd. 

• Pred vydaním príkazu na vykonanie záchranných prác je potrebné vyhodnotiť situáciu po 
vzniku povodňovej situácie, najmä posúdiť jej rozsah a vplyv na životy a zdravie osôb, ako 
aj rozsah materiálnych a finančných škôd na postihnutom území. Od členov riadiaceho 
orgánu (ďalej len štáb) alebo krízového štábu sa prijímajú informácie, podklady a návrhy 
potrebné na vykonanie záchranných prác. 

• Záchranné práce sa riadia z miesta riadenia alebo zo záložného miesta riadenia. Ak to 
situácia umožňuje, záchranné práce možno riadiť z miesta v blízkosti priestoru ohrozenia 
alebo vzniku mimoriadnej udalosti. Miesto riadenia je priestor upravený na riadenie 
záchranných prác dovtedy, kým to dovolí vývoj situácie.  

• Okresný úrad môže obci poskytnúť na vykonávanie záchranných prác záchranné jednotky a 
špeciálne jednotky civilnej ochrany vytvárané pre potreby územia, ktoré sa nachádzajú na 
území obce. 

 
Úlohy krízového štábu obce pri organizovaní a riadení záchranných prác v čase povodňovej situácie: 
 

• Na základe vývoja povodňovej situácie, doporučenia zástupcov záchranných zložiek alebo 
na základe vlastného rozhodnutia zvoláva krízový štáb a povodňovú komisiu obce. 

• Zhodnocuje a rozhoduje o rozsahu vykonávaných opatrení záchranných prác na povodňou 
ohrozenom území, určení režimov života a potrebe nasadenia ďalších profesionálnych síl a 
prostriedkov, jednotiek civilnej ochrany, ozbrojené sily. 

• Sleduje, koordinuje a hodnotí činnosť síl a prostriedkov nasadených na povodňou 
ohrozenom území a na základe výsledkov  žiada pomoc. 

• Koordinuje  opatrenia na ochranu ohrozeného obyvateľstva, hospodárskych zvierat, majetku 
na povodňou ohrozenom území. Za vykonávané opatrenia v prospech postihnutého 
obyvateľstva zodpovedá až do odvolania mimoriadnej situácie. 

• Vyhlasuje a odvoláva ohrozenie a mimoriadnu situáciu, pri ohrození vodou II. a III. stupeň 
povodňovej aktivity. 

• V prípade potreby požaduje pomoc od okresného úradu.   
• Organizačne zabezpečuje nepretržitý tok informácií v systéme informačnej služby  civilnej 

ochrany o priebehu a vývoji povodňovej situácie a výsledkoch ZP. Osobne informuje 
prednostu okresného úradu. 
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Obr. 2 - Riadenie záchranných prác Krízovým štábom obce [4] 
 

 
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane ako aj vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany 
ustanovujú povinnosti starostov pri záchranných prácach v čase povodňovej situácie – Tab. 1. 
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Tab . 1 - Povinnosti starostu obce  v rámci riadenia záchranných práce počas povodňovej situácie  

(spracovanépodľa [5]) 

 
Činnosť Vykoná/zabezpečí Súčinnosť 
Vyhlásiť II a III. st. povodňovej aktivity (PA) Starosta  
Po vyhlásení III. st. PA informovať súčinnostné 
orgány 

Starosta 
Poverený člen KŠ 

Okresný úrad  
Odbor SŽP 
Hazz, (KS IZS) 

Prijať správu o vyhlásení II. a III. st. PA (pre 
územie okresu) 

Starosta 
Poverený člen KŠ 

Okresný úrad  
Odbor SŽP 

Vyžadovať od fyzických osôb osobné úkony na 
plnenie úloh pri ochrane pred povodňami 

Starosta Fyzické osoby  
 

Ukladať právnickým a fyzickým osobám 
povinnosti poskytovať vecné plnenia na 
zvládnutie úloh počas povodňovej situácie 

Starosta Fyzické osoby  
Právnické osoby 

Vypracúvať a okresnému úradu predkladať 
priebežné správy o povodňovej situácii so stavom 
k 6.00 a 18.00 hod. 

Starosta 
Poverení členovia KŠ 

Okresný úrad 

Vyhlásiť Mimoriadnu situáciu a informovať 
Okresný úrad a KS IZS 

Starosta 
Poverený člen KŠ 

Okresný úrad  
Odbor SŽP 
Odbor KR 

Vyhlásiť Evakuáciu a informovať Okresný úrad Starosta  

Poskytnúť evakuovaným núdzové ubytovanie 
a núdzové stravovanie 

Starosta 
Poverení členovia KŠ 

Vedúci organizácií 

Zbierať a vyhodnocovať informácie o postupe Starosta 
Poverení členovia KŠ 

 

Vypracovať a Okresnému úradu predložiť 
hlásenie o ukončení evakuácie  

Starosta Okresný úrad  
Odbor SŽP 
Odbor KR 

Predkladať okresnému úradu pravidelné 
informácie o stave priebehu záchranných prác so 
stavom k 6.00 a 18.00 hod. 

Starosta Starosta 

Po skončení záchranných prác odvolať 
Mimoriadnu situáciu 

Starosta 
Poverený člen KŠ 

Okresný úrad  
Odbor SŽP 
Odbor KR 

 
 

Podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. záchranné práce, tým aj záchranné práce v čase 
povodňovej situácie, vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, 
ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby 
povolané na osobné úkony (obr. 3). 
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Obr.3 - Záchranné zložky IZS SR (vlastné spracovanie podľa[6]) 

 
Takmer na všetkých povodňových záchranných prácach (ďalej len PZP) sa podieľajú 

príslušníci HaZZ. Pri riadení povodňových záchranných prác je hlavnou osobou, ktorá komunikuje so 
starostom, obvodnou povodňovou komisiou, ostatnými zložkami riadenia PZP a ostatnými 
zasahujúcimi zložkami veliteľ zásahu. Veliteľ zásahu musí vedieť o každej zmene situácie a musí mať 
všetky relevantné informácie. Pokiaľ je potrebné premiestniť záchranné zložky na iné miesto alebo 
vykonať zásah na inom mieste a pod., všetky rozhodnutia musia ísť cez veliteľa zásahu. Je nutné si 
uvedomiť, že práve veliteľ zásahu je zodpovedný za nasadených príslušníkov, techniku a vecné 
prostriedky. 

Veliteľ zásahu v prípade potreby takisto komunikuje so starostom obce alebo kompetentnou 
osobou povodňovej komisie obce alebo obvodnej povodňovej komisie (napr. zabezpečenie pitného 
režimu, občerstvenia pre zasahujúce zložky, ukončenie úlohy a vyžiadanie nových pokynov, potreba 
ďalšej techniky alebo osobnej a vecnej pomoci a pod.). Skúsenosti z minulých rokov potvrdzujú, že 
komunikácia a predávanie si informácii medzi riadiacimi zložkami je základom pre účinné a rýchle 
vykonávanie povodňových záchranných prác. Na nasledovnej schéme (obr.4) je znázornené optimálne 
riadenie povodňových záchranných prác[7]. 
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Obr. 4 - Schéma optimálneho riadenia povodňových záchranných prác [7] 
 
Riadenie a koordinácia činnosti záchranných zložiek na mieste zásahu: 

• na mieste zásahu v čase povodňovej situácie riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek 
integrovaného záchranného systému veliteľ zásahu z HaZZ (ďalej veliteľ zásahu), 

• ak nezasahuje HaZZ, na mieste zásahu riadi a koordinuje činnosť záchranných zložiek IZS 
veliteľ alebo vedúci jednotky tej záchrannej zložky IZS, ktorého určí príslušné koordinačné 
stredisko (ďalej oprávnená osoba),  

• veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba nezasahuje do odborných činností iných záchranných 
zložiek IZS, 

• ak si to situácia na mieste zásahu vyžaduje, zriaďuje si veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba 
štáb ako svoj poradný orgán, zložený zo zástupcov zasahujúcich záchranných zložiek IZS, 

• fyzické osoby, ktoré sa nachádzajú na mieste zásahu, sú povinné podriadiť sa rozhodnutiam 
a príkazom veliteľa zásahu alebo oprávnenej osoby, ako aj strpieť úkony, ktoré súvisia s 
výkonom činnosti záchranných zložiek IZS pri zásahu, 

• veliteľ zásahu alebo oprávnená osoba si môže vyžiadať na zásah ďalšie záchranné zložky 
IZS alebo požiadať o pomoc právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
a ostatné fyzické osoby, ktoré majú technické prostriedky na poskytnutie požadovanej 
pomoci. 

 
Výsledky  
 
Ochrana pred povodňami patrí medzi prvé činnosti človeka vo vodnom hospodárstve. Dnes je vďaka 
vedeckým a praktickým poznatkom a skúsenostiam táto činnosť cieľavedomá. Je však dôležité tieto 
činnosti neustále zlepšovať, hľadať možnosti  inovácií, optimalizácie za účelom zvyšovania 
efektívnosti riešenia tejto závažnej problematiky bezpečnosti. Ochrana pred povodňami však nie je a 
nikdy ani nebude absolútna. Neostáva nič iné, než hľadať cesty ako obmedziť povodňové kulminačné 
prietoky, ovplyvniť časový priebeh povodní a neustále hľadať možnosti podpory krízového 
manažmentu za účelom rýchleho a efektívneho riadenia a koordinácie záchranných prác v čase už 
vzniknutej povodňovej situácie.  
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Diskusia  
Napriek stále účinnejším nástrojom poznania rizika a snahám medzinárodných inštitúcií o 

znižovanie povodňového rizika sa náklady na riešenia odstraňovania následkov povodní naďalej 
zvyšujú. Je totiž čoraz ťažšie vyhnúť sa urbanizácii alebo rozvoju potenciálnych záplavových zón. 
Zásadný problém spočíva v určení podmienok potrebných na účinnú prevenciu, zameraním sa na 
adaptabilitu na riziko, čo znamená skôr čeliť riziku povodní, ako priamo bojovať proti nemu alebo ho 
jednoducho ignorovať[8].Riešenie tejto problematiky je dôležité vnímať o to citlivejšie, že pre 
neďalekú budúcnosť odborníci predpovedajú výskyt extrémnych poveternostných zmien ako dôsledok 
očakávaného globálneho otepľovania. 
 
Záver 

V poslednom desaťročí štát, mestá i obce prijímajú viaceré kroky na zlepšenie tohto stavu a 
realizujú protipovodňové opatrenia. Návrh zásad ochrany území ohrozených povodňami je 
orientovaný na protipovodňové opatrenia v širšom regióne, extraviláne i intraviláne obcí. Dotýka sa 
opatrení na vodných tokoch a nádržiach funkčného a priestorového usporiadania a využitia území, 
opatrení na úseku dopravnej infraštruktúry, technickej infraštruktúry, ako aj ostatných protieróznych 
opatrení. Vzhľadom k interdisciplinárnemu charakteru problematiky riešenia povodňovej situácie ide 
o opatrenia regionálno-organizačné, environmentálne a stavebno-technické. 
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