
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica č.007/ 2015 

Postup ZŠ Slovenská Kajňa 54 v prípade vzniku a vyhlásenia krízovej situácie. 
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Článok I 

Všeobecné  ustanovenia 

 
1.Táto smernica určuje postupy školy v prípade  vyhlásenia krízovej situácie a vychádza z 

Metodického usmernenia č. 72/2015, ktorým sa upravuje realizácia redukovaného 

výchovno-vzdelávacieho procesu ako opatrenia hospodárskej mobilizácie, vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.328 z 15. októbra 2012, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o evakuácii, zákona č. 171/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. 

2.Podľa tejto smernice sa postupuje v čase vojnového stavu a vojny iba ak tak rozhodne 

vláda Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky môţe nariadiť vykonávanie 

redukovaného výchovno-vzdelávacieho procesu na celom území alebo na časti územia 

Slovenskej republiky. 

 

Článok II 

Vymedzenie základných pojmov 

 
1.Na účely tejto smernice sa rozumie: 

a) krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia") 

obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a 

ústavné orgány môţu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom zákone alebo 

osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav, núdzový stav alebo 

mimoriadnu situáciu,  

b) krízovým riadením mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízové riadenie") 

súhrn riadiacich činností orgánov krízového riadenia, ktoré sú zamerané na analýzu a 

vyhodnotenie bezpečnostných rizík a ohrození, plánovanie, prijímanie preventívnych 

opatrení, organizovanie, realizáciu a kontrolu činností vykonávaných pri príprave na krízové 

situácie a pri ich riešení, 

c) krízovým štábom výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať 

riziká krízovej situácie, navrhovať opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zloţiek v 

jeho pôsobnosti v období krízovej situácie, 

d) civilným núdzovým plánovaním príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie 

funkčnosti orgánov verejnej moci hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a 

civilnej ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie. 

 

2.Výnimočný stav 

a) Výnimočný stav môţe na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, ţe došlo alebo 

bezprostredne hrozí, ţe dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom 

spojeným s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov alebo s inými 

hromadnými útokmi na majetok alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu 

konaniu, ktoré svojím rozsahom alebo následkami podstatne ohrozuje alebo narušuje verejný 

poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemoţno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je 

znemoţnené účinné pouţitie zákonných prostriedkov; výnimočný stav moţno vyhlásiť len na 

postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. 

b) Výnimočný stav moţno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 

60 dní. Ak vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré bol 



výnimočný stav vyhlásený, moţno výnimočný stav predĺţiť v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutný čas, najviac o ďalších 30 dní. 

3. Núdzový stav 

a) Núdzový stav môţe vláda vyhlásiť len za podmienky, ţe došlo alebo bezprostredne hrozí, 

ţe dôjde k ohrozeniu ţivota a zdravia osôb, a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom 

pandémie, ţivotného prostredia alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku 

ţivelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej havárie; 

núdzový stav moţno vyhlásiť len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom území. 

b) Núdzový stav moţno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie na 

90 dní. 

 

4. Mimoriadna situácia 

Na účely tejto smernice sa mimoriadnou udalosťou rozumie ţivelná pohroma, havária, 

katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok, pričom 

a) ţivelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k neţiaducemu uvoľneniu 

kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri 

ktorej môţu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny 

vplyv na ţivot, zdravie alebo na majetok, 

b) 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 ţivot, zdravie alebo na majetok, 

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich 

následnej kumulácii v dôsledku ţivelnej pohromy a havárie. 

 

5. Vojna 

a) Vojnu vypovie prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky 

(ďalej len „národná rada") len za podmienky, ţe Slovenská republika je napadnutá cudzou 

mocou, ktorá jej vypovedala vojnu alebo ktorá bez vypovedania vojny narušila jej 

bezpečnosť, alebo za podmienky, ţe vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky 

vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z 

medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu. 

b) Vypovedanie vojny sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky 

 

6. Vojnový stav 

a)Vojnový stav môţe na návrh vlády vyhlásiť prezident len za podmienky, ţe Slovenskej 

republike bezprostredne hrozí vypovedanie vojny alebo bezprostredne hrozí napadnutie 

cudzou mocou bez vypovedania vojny. 

b) Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

 

 

Článok III 

Činnosť školy v čase vojny alebo vojnového stavu. 

 

1. Základná škola poskytuje základné vzdelanie v čase vojnového stavu a vojny podobne ako 

v stave bezpečnosti, ale s úpravou formy a priebehu výučby, ak nie je stanovené inak. 



2. V nultom ročníku a v 1. aţ 9. ročníku základnej školy sa zabezpečuje výchova a 

vzdelávanie prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré zabezpečujú základné vzdelanie 

podľa osobitného predpisu.( zákon 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov) 

3. V nultom ročníku a v 1. aţ 4. ročníku je vhodné vyčleniť minimálne jednu hodinu na 

vyučovanie predmetu, ktorý bude obsahovo zameraný (príroda a spoločnosť, zdravie a pohyb) 

na ochranu ţivota a zdravia – riešenie mimoriadnych situácií – varovné signály, evakuácia 

školy v prípade ohrozenia, moţnosti vzniku mimoriadnych udalostí, poţiarna ochrana, detské 

prostriedky individuálnej ochrany, nebezpečné látky, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v 

prírode.   

4. V 5. aţ 9. ročníku  základnej školy sa v čase vojnového stavu a vojny odporúča z hodinovej 

dotácie pre výchovné predmety vyčleniť minimálne jednu hodinu na vyučovanie predmetu 

„Biológia, Chémia“, ktorá bude obsahovo zameraná na učivo predmetu ochrana ţivota 

a zdravia s dôrazom na ochranu proti zbraniam hromadného ničenia, ochranu proti 

nebezpečným látkam a na prípravu na sebaochranu a vzájomnú pomoc. 

5. Za dodrţanie výučby podľa tohto článku zodpovedá riaditeľ školy. 

6. Riaditeľ školy informuje ţiakov a zamestnancov o vzniknutej situácii a následne ich 

oboznámi s ich povinnosťami a formou výučby. 

 

Článok IV 

Činnosť školy v čase výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej 

situácie 

 

1.Ak dôjde v období vyučovania k nepredvídanej udalosti, najmä k ţivelnej pohrome, 

energetickej kríze, epidémii alebo pandémii, alebo k iným závaţným udalostiam, pri ktorých 

môţe dôjsť k ohrozeniu ţivota alebo zdravia detí, ţiakov alebo zamestnancov školy alebo 

školského zariadenia, môţe minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

mimoriadne prerušiť alebo zmeniť obdobie vyučovania v školách a prevádzku školských 

zariadení na nevyhnutný čas. 

O mimoriadnom prerušení alebo zmene vyučovania informuje ministerstvo verejnosť 

prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.  

2. Redukovaný výchovno-vzdelávací proces môţe byť  zabezpečovaný: 

a) krátením dĺţky trvania  vyučovacích hodín, 

b) krátením počtu vyučovacích hodín, 

c) zmenou učebného plánu. 

3.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyšší územný celok 

a obec vzájomne spolupracujú pri vykonávaní opatrenia hospodárskej mobilizácie podľa § 5 

písm. u) zákona (výchovno-vzdelávací proces) tak, aby bola zabezpečená výchova a 

vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach v sústave škôl a školských zariadení. 

 

 

 

 



Článok V 

Plán evakuácie śkoly 
 

Evakuácia sa vykonáva z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu ţiakov 

a zamestnancov na ohrozenom území: 

- krátkodobo s moţným návratom osôb do 72 hodín 

- dlhodobo s moţným návratom osôb po 72 hodinách. 

 

 

1.Riadenie evakuácie školy. 

 

 Evakuáciu osôb a materiálu vyhlasuje, riadi a odvoláva riaditeľ školy, v jeho   neprítomnosti 

zástupkyňa riaditeľa školy prostredníctvom evakuačnej komisie. 

 

Zloţenie evakuačnej komisie: 

- predseda komisie: riad .školy Mgr. Marián Oľšav 

- podpredseda komisie: zástupca riad. školy Mgr. Ľubica Bačová 

- členovia komisie. Mgr .Vladislav Miţák – CO 

                                   p.Štefan Vasilko –š kolník 

                                   Mgr. Eva Dudášová – hospodárka 

                                   Mgr. Jana Mydlová– výchovná poradkyňa 

 Evakuačná komisia vyhotoví zoznam ţiakov a zamestnancov školy s uvedením miesta, do 

ktorého sa evakuácia vykoná. 

 

2. Poriadkové a bezpečnostné opatrenia evakuácie. 

 

 Spočívajú v zabezpečení pokoja, poriadku a disciplíny pri presunoch v evakuačných 

zariadeniach so zameraním na rýchly a bezpečný odsun evakuovaných ţiakov a zamestnancov 

školy.Evakuácia ţiakov sa bude vykonávať pod vedením učiteľov, ktorí sú momentálne na 

vyučovaní. V prípade evakuácie počas prestávky vo vyučovaní, táto sa bude vykonávať pod 

vedením sluţbukonajúcich učiteľov. Za evakuáciu cenných vecí, písomností a pod. zodpovedá  

hospodárka, ktorá zabezpečí ich uloţenie a stráţenie tak, aby neprekáţali pri samostatnej evakuácii 

ţiakov, prípadne zásahovým jednotkám.  Školník zabezpečí uzatvorenie hlavných uzáverov 

vody, plynu, elektrickej energie a pod. 

 

3. Spôsob a smer evakuácie. 

 

 Samotná evakuácia ţiakov a zamestnancov školy sa vykoná po únikových cestách, 

chodby a schodišťa, na ktorých je smer evakuácie vyznačený na podlahe smerovými šípkami. 

Jednotliví učitelia usmerňujú evakuované osoby k východom objektov. Kontrolu všetkých 

priestorov školy( hlavne WC a pod.) vykoná zástupca riaditeľa školy a školník. 

Evakuované osoby sa sústredia( školský dvor, ihrisko a pod.) tak, aby neprekáţali zásahovým 

jednotkám a technike. Kontrolu evakuovaných ţiakov vykonajú triedni učitelia. 

 

4. Zdravotnícke zabezpečenie. 

 

Spočíva v poskytovaní zdravotníckej pomoci evakuovaných osobám. Zdravotnícke 

zabezpečenie bude poskytnuté učiteľmi s kurzom prvej pomoci( p. Klapáková, 

PaedDr.Tomášová, Mgr. Jenčová) v evakuačnom zbernom mieste v nutnom prípade 

v zdravotníckych zariadeniach. 



 

5. Plánovanie a zabezpečenie evakuácie. 

 

Evakuácia  školy v prípade moţnosti vzniku mimoriadnej udalosti(MU): 

a) z územia ohrozeného zamorením pri úniku nebezpečnej látky ( chlór, amoniak) 

 b) z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskeho diela Veľká Domaša ( záplavová   vlna) 

c) zo školy ak v škole vznikne iná mimoriadna udalosť ( uloţenie výbušniny, poţiar v škole) 

Deti sú zaradené do prvej etapy evakuovaných z ohrozeného územia. 

 

Evakuačné zariadenia: 

 

1. Evakuačné zberné miesto  - je zriaďované na organizovanie, zhromaţdenie, plynulé 

riadenie, odsun evakuovaných ţiakov a zamestnancov školy 

Evakuačné zberné miesto: antukové ihrisko: 1.-4.ročník 

                                          Školské ihrisko: 5.-9.ročník 

Tieto miesta sú totoţné s miestom nástupu evakuovaných. 

Umiestnenie evakuovaných – Podľa výpisu z „ Plánu evakuácie okresu.“ 

 

2. Evakuačné stredisko: na zabezpečenie organizácie a plynulého riadenia odsunu 

evakuovaných ţiakov a zamestnancov sa zriaďuje evakuačné stredisko – kancelária 

riaditeľky školy. 

Za organizačné, materiálne a technické  zabezpečenie evakuácie zodpovedá riad. školy 

Mgr.Marián Oľšav. 

 

6.Časové normy evakuácie: 

 

- spohotovenie evakuačnej komisie                   do 3 hodín 

- evakuačné zberné miesto                                 do 4 hodín 

- evakuačné stredisko                                         do 4 hodín 

- začatie evakuácie najneskôr                            do 4 hodín 

 

 V prípade MU bezprostredne ohrozujúcej ţivoty a zdravie ţiakov a zamestnancov 

evakuáciu vykonať ihneď bez spohotovenia a vytvárania evakuačných miest a stredísk. 

 

7. Dopravné zabezpečenie evakuovaných: 

 

 Evakuácia evakuovaných ţiakov a zamestnancov školy bude vykonaná peši, resp 

.podľa moţnosti dopravnými prostriedkami, ktoré zabezpečí OÚ odbor dopravy pre 

obvod, v ktorom sa škola nachádza. Počet autobusov a ostatných dopravných prostriedkov 

sa stanoví podľa počtu ţiakov, cca 80 ţiakov na jeden autobus. 

 

8. Odporúčaný psotup pri evakuácii žiakov: 

 

1. Deti zo základnej školy sa posielajú domov a evakuujú v skupine ostatného 

obyvateľstva. 

 

2. Deti nevyzdvihnuté zo škôl a školských zariadení sa evakuujú so školským zariadením. 

Školy plnia funkciu evakuačného strediska. 

 



3.Pri nedostatku času, spravidla v priebehu pracovného času a v prípade realizácie 

krátkodobej evakuácie, sa všetky deti evakuujú so školou, alebo školským 

zariadením. Spôsob evakuácie žiakov je peši. 

 

9. Zásobovacie zabezprčenie: 

 

        Núdzové zásobovanie v evakuačných zariadeniach a počas presunu evakuovaných        

zabezpečia pracovníci školskej kuchyne. 

 Pracovníčky školskej jedálne ak bude dostatok času zabezpečia odsun potravín. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Evakuačné plány sa nachádzajú v riaditeľni. 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť od 8. decembra 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Príloha č.1:                            Vzor príkazu RŠ na vykonanie dlhodobej evakuácie 

 

 

K číslu:................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEC: 

Príkaz riaditeľa ZŠ na vykonanie dlhodobej evakuácie 

 

 

 

Prosím, pozor! 

 

O  ……         som prijal správu o teroristických útokoch na objekt VS Veľká Domaša 

a následnom zemetrasení, čím došlo k narušeniu hrádze VS Veľká Domaša a hrozí jej 

pretrhnutie  s následnou prielomovou a záplavovou vlnou, ktorá môţe ohroziť aj našu 

školu. 

 Z tohto dôvodu nariaďujem vykonať dlhodobú evakuáciu školy takto: 

1. Ţiaci opustia triedy a ostatné priestory pod vedením svojich vyučujúcich v poradí: 

 ………………………………………………………………………………………….. 

2.Určení pedagogickí zamestnanci zaujmú svoje miesta pri usmerňovaní priebehu 

evakuácie a vyvedú ţiakov zo školských objektov po určených trasách na školské ihrisko. 

 

3. Ďalšie informácie dostanete pred zahájením presunu do evakuačného strediska. 

 

 Ţiadam všetkých zamestnancov školy a ţiakov, aby zachovali pokoj a disciplinovane 

opustili objekty školy.          

 

               

 

 

                                                                                         riad.školy 

 

 

 

 



 

 

 


