
 

 

 

 

ČINNOSŤ OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ  
POD VODOHOSPODÁRSKYMI DIELAMI 

 
Na území Banskobystrického samosprávneho kraja sa nachádzajú vodohospodárske diela 
skupiny „B“ a „C“. 
 

1. do vodohospodárskych diel skupiny „B“ sú zaradené: 
§   Hriňová 

§   Málinec 

§   Klenovec 

§   Môťová 

 
2. do vodohospodárskych diel skupiny „C“ sú zaradené: 

§   Veľká Vodárenská 
§   Sebechleby 
§   Ružiná 
§   Miková 
§   Teplý Vrch 
§   Ľuboreč 
§   Rozgrund 

 

 Rozrušenie vodohospodárskych diel 
     K ohrozeniu obyvateľstva, hospodárskych zvierat a majetku ako aj škodám by došlo v 

prípade rozrušenia hrádze vodohospodárskych diel skupiny „B“ a „C“, ako aj nezaradených 
vodohospodárskych diel a vodných nádrží. 

 

• na území obvodu Banská Bystrica sa nenachádza žiadne vodohospodárske dielo. 

• na území obvodu Brezno sa nenachádza žiadne vodohospodárske dielo.  

• na území obvodu Lučenec  
- pri rozrušení VHD sk.“B“ Málinec na rieke Ipeľ  by boli ohrozené obce v povodí rieky 

Ipeľ : Boľkovce, Nitra nad Ipľom, Holiša, Fiľakovské Kľačany, Krutkova Samota, 
Lazy, Mikušovce, Rapovce, Panické Dravce, Kalonda, Veľká nad Ipľom, Trenč  
/ohrozených 1 331 obyvateľov/,  

- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Málinec v povodí rieky Ipeľ na rieke Ipeľ by boli 
ohrozené obce Málinec, Bystrička, Rovňany, Poltár - Zelené, Breznička, Kalinovo, 
Pinciná / ohrozených 3 955 obyvateľov/, 
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- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Ružiná na Budínskom potoku by boli ohrozené obce 
Lovinobaňa, Podrečany, Tomášovce, Vidiná, Lučenec, Trebeľovce - Lazy, Rapovce, 
Kalonda, Trenč / ohrozených 5 440 obyvateľov/.  

• na území obvodu Rimavská Sobota  

- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Klenovec na rieke Klenovská Rimava  by boli ohrozené 
obce : Klenovec, Hnúšťa, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, 
Kociha, Hrachovo, Vyšný Skalník, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Rimavská Sobota, 
Rimavské Janovce, Pavlovce, Jesenské, Chrámec, Širkovce, Šimonovce, Dubovec, 
Janice, Rimavská Seč, Vlkyňa a Lenártovce / ohrozených 21 590 obyvateľov/ 
ohrozené je aj územie Maďarskej republiky v okolí rieky Slaná pri opustení hranice 
SR,  

- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Teplý Vrch na rieke Blh by boli ohrozené obce : Teplý 
Vrch, Veľký Blh, Uzovská Panica, Tomášovce, Bátka, Rakytník, Dulovo - Žíp,  
Ivanice / ohrozených 2 170 obyvateľov/,  

- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Miková na rieke Muráň by bola čiastočne ohrozená 
ohrozená obec Lubeník  / ohrozených 742 obyvateľov /. 

• na území obvodu Veľký Krtíš  
- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Málinec na rieke Ipeľ by boli ohrozené obce : Muľa,  

Čeláre, Kováčovce, Vrbovka, Veľká Čalomija, Ipeľské Predmostie /ohrozených 600 
obyvateľov/ od Kalondy po Ipeľské Predmostie je ohrozené územie Maďarskej 
republiky na toku rieky Ipeľ, ktorá tvorí spoločnú hranicu so SR, 

- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Ľuboreč na rieke Ľuboreč by bola ohrozená obec 
Ľuboriečka / ohrozených 150 obyvateľov/,  

- vo výstavbe je VHD v Neninciach, na Kosihovskom potoku ktoré by po jeho dokončení 
ohrozovalo obec Opatovská Nová Ves / ohrozených 649 obyvateľov/.  

• na území obvodu Zvolen   
- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Hriňová na rieke Slatina  by boli ohrozené obce v povodí 

rieky Slatina : Zvolenská Slatina, Slatinka, Zvolen, Hronská Breznica / ohrozených 
6628 obyvateľov/, 

- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Môťová na rieke Slatina by bolo ohrozené mesto v povodí 
rieky Slatina: Zvolen /ohrozených 6040 obyvateľov/, ako aj pri rozrušení 
nezaradenej vodnej nádrže Dobrá Niva na rieke Neresnica, 

- pri rozrušení VHD  skupiny „B“Hriňová na rieke Slatina by boli ohrozené nasledovné 
obce a ich časti: Hriňová, Korytárky, Kriváň, Detva, Stožok, Vígľaš- Pstruša  

       / ohrozených cca 6 053 obyvateľov a asi 450 hospod. zvierat/, 

- pri rozrušení VHD Sebechleby skupiny „C“ na  Belujskom potoku ďalej aj na rieke 
Krupinica, Klastavskom potoku by boli ohrozené obce : Sebechleby, Šipice, 
Hontianske Tesáre Dvorníky, Terany, Dudince / ohrozených 1 150 obyvateľov/, 

- pri rozrušení nezaradeného VD Krupina by boli ohrozené obce : Krupina, Medovarce, 
Rykynčice / ohrozených 1654 obyvateľov/. 

• na území obvodu Žiar nad Hronom  
- pri rozrušení VHD skupiny „B“ Hriňová na rieke Slatina by boli ohrozené a v povodí 

rieky Hron   časti obcí Hronská Dúbrava, Trnavá Hora, Pitelová, /ohrozených 244 
obyvateľov/, 

- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Rozgrund by bola ohrozená časť obce Vyhne  
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/ ohrozených 147 obyvateľov/, v povodí Vyhnianskeho potoka,  

- pri rozrušení VHD skupiny „C“ Veľká Vodárenská by bolo ohrozené mesto Banská 
Štiavnica / ohrozených 150 obyvateľov/ a nezaradeného VD Veľkého Kolpašského 
jazera v povodí rieky Jasenica by bola ohrozená obec Banský Studenec / ohrozených 
300 obyvateľov/. 

Varovanie obyvateľstva  
 
      V prípade ohrozenia obyvateľstva ničivými účinkami vody je vyhlásený nasledovný 
varovný signál civilnej ochrany: 
 

1. 
Varovný signál OHROZENIE VODOU 
šesťminútovým stálym tónom sirén - pri 
ohrození ničivými účinkami vody   

% –
 6 min. 

   

 

 Po ukončení ohrozenia: 

2. 

Signál  KONIEC OHROZENIA dvojminúto-
vým  stálym tónom sirén bez opakovania 
- koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia 
jeho následkov  

% – 
 2 min. 

 
Doplnenie varovného signálu sa vykonáva tzv. doplnkovou slovnou informáciou 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. 
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Doplnková slovná informácia 

 vysielaná ihneď po odznení varovného signálu prostredníctvom hromadných 
informačných prostriedkov obsahuje: 

Poradie Obsah slovnej informácie 

a) Deň a hodina vzniku a skončenia ohrozenia 

b) Údaje o zdroji ohrozenia 

c) Údaje o druhu ohrozenia 

d) Údaje o veľkosti ohrozenia 

e) Základné pokyny pre činnosť obyvateľstva 

Signál, ktorý má dvojminútový  stály tón sirén bez opakovania môžete počuť aj pri preskúšaní 
prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva vždy v druhý piatok v mesiaci o 12,00 
hod. O tomto a ďalších skúškach aktuálne  informujú rozhlas, televízia a periodiká. 
 
 

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu CO „ohrozenie vodou“ 
 
 
ü v pásme bezprostredného ohrozenia pod vodohospodárskym dielom 
 
    § okamžite opustiť územie ohrozené prielomovou vlnou na vopred určené miesta 
    § vziať so sebou len najnevyhnutnejšie potreby a veci (evakuačnú batožinu) 
    § predtým (podľa okolností) 
       ù uzavrieť hlavné uzávery vody, plynu 
     ù vypnúť hlavný prívod elektrickej energie 
       ù uhasiť otvorený oheň 
        ù zavrieť všetky okná, uzamknúť všetky vchody 
 
 
ü ostatné územie ohrozené zaplavením po havárii na vodohospodárskom diele povodňou 

 
§ riadiť sa pokynmi uvedenými v 
       ù doplnkovej slovnej informácii 
    ù texte vyhlásenej mimoriadnej situácii 
       ù texte vyhlásenej evakuácie 

 
§ v domácnostiach 
      ù pripraviť evakuačnú batožinu 
      ù uzavrieť hlavné uzávery vody, plynu 
      ù vypnúť hlavný prívod elektrickej energie 
      ù uhasiť otvorený oheň 
     ù zavrieť všetky okná, uzamknúť všetky vchody 
     ù vykonať  

        s ochranu potravín, zásoby vody 
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        s iných vecí nevyhnutných na prežitie ponechaných v zatopenej oblasti 
      ù vykonať  

        s evakuáciu zvierat alebo 
        s zabezpečiť ich krmivom a vodou na predpokladanú dobu neprítomnosti 

 
 
Činnosť obyvateľstva po vyhlásení signálu CO „koniec ohrozenia“ 
 
§ pozorne vypočuť doplnkovú slovnú informáciu 
§ konať v zmysle pokynov uvedených v 

   ù  doplnkovej slovnej informácii 
   ù  texte odvolania mimoriadnej situácie 

 ù  oznámení o ukončení evakuácie  
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