
Výpis z dokumentácie evakuačnej komisie mesta Trnava 
 
Evakuácia obyvateľstva je plánovaná vyvedením obyvateľov z mesta autobusmi na 
železničnú stanicu v Trnave a potom vlakovými súpravami do kontrolného stanovišťa 
a miesta určenia. 
 
Trasa presunu:  Trnava – Sereď – Galanta 
    Galanta – Bratislava – Dunajská Streda 
 
Kontrolné stanovište: Galanta 
 
Priestor umiestnenia: okres Dunajská Streda 
 
Spôsob vyrozumenia: od SE, a. s. závod Atómové elektrárne Bohunice 
    Telefonicky 
    systémom Zuzana 
    systémom HDO 
    signálom „Havária Bohunice“ 
Spôsob varovania: Sirénami, mestskou televíziou, verejnoprávnym 
rozhlasom, televíziou a rádiovozmi Mestskej polície v Trnave 

 
 
Výpis z analýzy územia: 
Územie obvodu Trnava sa nachádza v oblasti 21 km okruhu ohrozenia jadrového 
zariadenia – SE EBO V2 - Jaslovské Bohunice.  
Kataster mesta Trnava je vo vzdialenosti 8 km od V2. Zastavané územie cca 13 km 
od V2.  
 
V prípade poškodenia vodných stavieb Liptovská Mara a Orava mesto zaplavené 
nebude. 
 
Územie obvodu mesta Trnava sa nachádza v oblasti zvýšenej seizmicity 
s apicentrom Dobrá Voda, pričom v meste Trnava sa predpokladá max. 6 stupeň 
Richterovej stupnice. 
 
Obyvateľstvo mesta Trnava môže byť postihnuté v prípade kontaminácie zdroja 
pitnej vody verejného vodovodu.  
 
Oblasti možného ohrozenia haváriami s nutnosťou realizovať ochranné opatrenia 
rýchlym varovaným a následným dočasným vyvedením osadenstva objektov 
a obyvateľstva priľahlých častí: 
Euro Nova, Bulharská 52, Trnava a Euro Nova, Trstínstka 9, Trnava 
 
 
Čerpacie stanice – ulica Sladovnícka, Bučianska, Trstínska, Nitrianska, Bratislavská 
cesta, Hlboká, Veterná, Hospodárska 
 
 
Organizácie: ŽOS Trnava, Zimný štadión, Orient Slovakia, SACHS, Semat, 
Fremach, Swedwood, Johns Manvile, Trnavské sladovne, Tatrachema,  



Dopravné zabezpečenie evakuácie 
Dopravné zabezpečenie evakuácie zabezpečuje a riadi príslušná evakuačná komisia 
alebo krízový štáb mesta. Doprava bude zabezpečená autobusmi SAD na železničnú 
stanicu v Trnave a odtiaľ vlakovými súpravami do miesta určenia. Prevádzkyschopné 
motorové vozidlá za účelom evakuácie budú nasadzované do 4. hodín po vyhlásení 
evakuácie. 
V zmysle rozhodnutia evakuačnej komisie dopravné prostriedky budú vyťažované 
nasledovne: 

- autobusy obsadzovať podľa kapacity 60 alebo 90 osobami 
- nákladné automobily (prívesy, návesy) na 100% využitia nosnosti. 

Právnické osoby pre dopravné zabezpečenie evakuácie osôb, materiálu, technických 
zariadení a pod. využijú vlastné dopravné prostriedky. 
 
 
Zdravotnícke zabezpečenie evakuácie 
Evakuačné komisie by mali dodržiavať tieto zásady:  
nadviazať spoluprácu s lekármi, ktorí vykonávajú zdravotnícku činnosť v objekte, 
prípadne v meste poskytovať prvú predlekársku pomoc zraneným a zabezpečiť im 
odbornú lekársku pomoc po evakuačnej trase využívať zdravotnícke zariadenia 
v kontrolnom stanovišti a v priestore umiestnenia evakuovaných osôb dodržiavať 
pokyny okresného hygienika za účelom zabezpečenia hygienických 
a protiepidemiologických opatrení. 
 
 
Zásobovacie zabezpečenie evakuácie 
Poskytnutím dočasného minimálneho stravovania aspoň jedným teplým jedlom, 
alebo zodpovedajúcou dávkou studeného jedla na osobu a deň, poskytovaním 
minimálnych dávok pitnej vody. Núdzové zásobovanie sa zabezpečuje s využitím 
všetkých dostupných kapacít v organizáciách ako sú vyvarovacie zariadenia, bufety 
a pod. 
 
 
Regulačné zabezpečenie evakuácie 
Plní Policajný zbor SR, mestská polícia, poriadkové jednotky CO mesta a objektov. 
 
 
Časové normy 
Obyvateľstvo sa o evakuácii na ohrozenom území vyrozumie ihneď, najneskôr do 3 
hodín od vyhlásenia evakuácie.  
Evakuačné komisie a evakuačné zariadenia sa na plnenie úloh uvádzajú do 
pohotovosti takto: 
 

a) evakuačná komisia   do 3 hodín; 
b) evakuačné zberné miesto  do 4 hodín; 
c) evakuačné stredisko   do 4 hodín; 
d) stanica nástupu evakuovaných do 4 hodín, 
e) stanica výstupu evakuovaných  do 5 hodín; 
f) regulačné stanovište   do 5 hodín; 
g) miesto ubytovania evakuovaných do 5 hodín; 
h) kontrolné stanovište   do 5 hodín. 



 
Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva získate na adrese: 
 

www.obu-trnava.sk 


