
Obec Kalša v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred 

povodňami podľa §§ 10 a 26 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a v 

zmysle Vyhlášky MŽP SR a MV SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vydáva tento  

 

„ Povodňový plán záchranných prác  obce Kalša“. 
 

 

 

I. ZÁMER ZABEZPEČENIA, RIADENIA A VYKONANIA POVODŇOVÝCH 

ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

 

 

(1) Tento Povodňových plán záchranných prác obce Kalša (ďalej len Plán) ustanovuje: 

 

a) opatrenia na ochranu pred povodňami a povinnosti pri hodnotení a manažmente 

povodňových rizík s cieľom znížiť nepriaznivé dôsledky povodní na ľudské zdravie, 

životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť, 

b) plánovanie, organizáciu a riadenie ochrany pred povodňami, 

c) povinnosti a práva obce, 

d) povinnosti a práva právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb 

(ďalej len "osoba") pri ochrane pred povodňami, 

e) zodpovednosť za porušenie povinností uložených zákonom NR SR č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami. 

 

 

Špecifikácia miestnych podmienok 

 a rizikové faktory vzniku povodní na území obce Kalša 

 

A. Potok TEREBĽA  - preteká najnižšie položeným územím obce. Jeho koryto je 

v intraviláne obce regulované. Mimo intravilánu obce úsek je neudržiavaný a zarastený 

stromami, čo v prípade návalu vôd  zadržiava a spomaľuje jeho prietok a spôsobuje vzdúvanie 

hladiny potoka. Potok je priemerným ročným prietokom  vcelku neškodný, riziko predstavuje 

v čase intenzívnejších dažďov, nakoľko privádza do obce zrážkovú vodu z pomerne veľkej 

plochy lesov Slánskeho pohoria. Z rovnakých dôvodov predstavuje riziko vzniku povodní aj 

v čase topenia sa snehu v prípade vyššej snehovej pokrývky. Zvýšená hladina potoka ohrozuje 

majetky občanov bývajúcich na uliciach, ktoré sa nachádzajú z obidvoch strán potoka 

(rodinné domy, záhrady a dvory) a taktiež majetok obce (cesty, park , mosty, lávky ) 

a majetok súkromných podnikateľov. Potok je v správe Slovenského vodohospodárskeho 

podniku, š.p., závod Trebišov.  

 

B. Prívalové vody – z lesov a polí v čase intenzívnejších zrážok, ktoré stekajú po 

vrstevnici ohrozujú a poškodzujú poľnohospodársku pôdu súkromne hospodáriacich 

roľníkov a majetky obyvateľov obce a tiež obecný majetok (ornú pôdu, záhrady, 

rodinné domy, dvory, futbalové a multifunkčné ihrisko).  

 

 

 

 



Opatrenia na ochranu pred povodňami 

 

(1) 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. 

 

(2) Opatrenia na ochranu pred povodňami sa vykonávajú preventívne, v čase nebezpečenstva 

povodne, počas povodne a po povodni. 

(3) Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami sú: 

 

a) opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava 

vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí alebo 

protipovodňových línií pozdĺž vodných tokov, 

b) opatrenia, ktoré zabezpečujú prietokovú kapacitu koryta vodného toku, ako je 

odstraňovanie nánosov z koryta vodného toku a porastov na brehu vodného toku; breh 

je postranné obmedzenie koryta vodného toku od jeho dna po brehovú čiaru, 

c) vypracúvanie a aktualizácie povodňových plánov, 

d) vykonávanie predpovednej povodňovej služby, 

e) vykonávanie povodňových prehliadok, 

f) iné preventívne opatrenia na zníženie povodňového rizika. 

 

(4) Opatrenia v čase povodňovej situácie sú: 

 

a) plnenie úloh predpovednej povodňovej služby, 

b) vykonávanie hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva, 

c) zriaďovanie a vykonávanie hliadkovej služby, 

d) vykonávanie povodňových záchranných prác, 

e) plnenie úloh a opatrení počas mimoriadnej situácie na povodňou ohrozenom alebo 

zasiahnutom území, 

f) vypracúvanie priebežných správ o povodňovej situácii, 

g) zabezpečovanie evidenčných prác a dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenáva 

priebeh povodne, 

h) iné opatrenia na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodne na ľudské zdravie, životné 

prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. 

 

(5) Opatrenia po povodni sú: 

 

a) obnovenie základných podmienok pre život ľudí, pre hospodársku činnosť na 

povodňou zaplavenom území a opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa 

osobitného predpisu (§12, zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejné ho zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), 

b) zabezpečovanie dokumentačných prác, ktorými sa zaznamenávajú následky povodne, 

c) zistenie, vyhodnotenie, verifikácia a odstránenie povodňových škôd, 

d) analyzovanie príčin a priebehu povodne, 

e) vypracovanie súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných 

opatreniach, 

f) rozbor účinnosti preventívnych opatrení a opatrení, ktoré sa vykonávajú v čase 

povodňovej situácie, a návrhy na zvýšenie ich efektívnosti v budúcnosti, 



g) iné opatrenia na odstránenie nepriaznivých dôsledkov povodne a na poučenie z jej 

priebehu. 

 

(6) V rámci svojich kompetencií obec v čase povodňovej situácie vykonáva nasledujúcu 

činnosť: 

 

a) vyhlasuje a odvoláva II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity 

pre územie obce na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo 

správcu drobného vodného toku, alebo z vlastného podnetu a informuje o tom 

bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné 

stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, 

správcu vodohospodársky významných vodných tokov, 

b) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne obce smerom po prúde vodného toku, 

c) zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III. stupňa povodňovej 

aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, 

spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných 

tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku, 

d) dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území 

obce, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred 

povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác, 

e) vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred 

povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov (§ 24 

zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p.) , 

f) ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas 

povodňovej situácie, 

g) vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné 

správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu 

životného prostredia, 

h) operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred 

povodňami. 

 

 

II. ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV, KTORÉ RIADIA 

A ZABEZPEČUJÚ OCHRANU PRED POVODŇAMI 

 

 

ZOZNAM ČLENOV OBECNEJ POVODŇOVEJ KOMÍSIE  

 

Meno a priezvisko Funkcia v povod- 

ňovej komisii 

Pracovisko 

(organizácia) 

Číslo telefónu 

Bc. Gabriela Ivaňáková predseda OcÚ Kalša  0915 788 295 

Ing. Miroslav Urban podpredseda OcÚ Kalša  0908 822 679 

Ing. Peter Florek člen OcÚ Kalša  0908 990 845 

Martin Ičo člen OcÚ Kalša  0905 837 461 

Anna Tothová člen OcÚ Kalša  0905 986 182 

Emília Gašparová člen OcÚ Kalša  0908 508 318 

 

Sídlo obecnej povodňovej komisie je v budove OcÚ Kalša na čísle tel. 055/ 6966 878 a to po 

dobu vyhlásenia stavu pohotovosti a ohrozenia. Zvolávanie členov obecnej povodňovej 

komisie sa vykonáva telefonicky. 



 

ZOZNAM ČLENOV KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 

 

 

Členmi krízového štábu obce sú poslanci obecného zastupiteľstva pod vedením starostu obce. 

 

Meno a priezvisko Adresa bydliska Telefón 

Bc. Gabriela Ivaňáková Kalša 75 0915 788 295 

Ing. Miroslav Urban Kalša 0908 822 679 

Ing. Peter Florek Kalša 65 0908 990 845 

Ing. Róbert Molnár Kalša 168 0911 665 073 

Martin Ičo Kalša 181 0905 837 461 

Mgr. Anna Verbová Kalša152 0907 420 969 

Ing. Mária Šimková Kalša 17 0907 967 797 

Alena Kozáková Kalša 9 0908 342 295 

 

Spôsob vyrozumenia členov krízového štábu obce sa vykonáva telefonicky. 

 

 

ZOZNAM ORGÁNOV, KOMISIÍ A ŠTÁBOV V RÁMCI OKRESU 

 

 

1. Obvodný úrad životného prostredia 

    Adlerova 29,   040 22 Košice      

    Prednosta :                     tel: 055/6 713 072 

               0915 726 757   

        

 

    Povodne :                                  tel: 055/6 715 679   

               0917 610 494 

 

2. Obvodná povodňová komisia 

    Adlerova 29,   040 22 Košice  

    Predseda:  Prednosta :            tel: 055/6 713 072 

               0915 726 757       

                  

    Tajomník:                                  tel: 055/6 715 679   

               0917 610 494 

 

3. Technický štáb Obvodnej povodňovej komisie 

    Vedúci tech. štábu:                  tel: 055/6250790 

         riaditeľ OR HaZZ Košice – okolie               fax: 055/7289262  

 e-mail: riaditel.ks@hazz.minv.sk 

 

4. Obvodný úrad Košice – okolie 

     Hroncova 13, 041 70 Košice 

     Prednosta :                          tel: 055/6004 191 

               0902 964 041 

                    fax:055/6 325 983   

              e-mail: prednosta@ks.vs.sk    

mailto:riaditel.ks@hazz.minv.sk


     Zástupca prednostu :                tel: 055/6004209   

               0902964001 

e-mail: maria.imreceova@ks.vs.sk 

 

    Vedúci odboru CO a KR:                   tel: 055/6004 252 

               0902 964 008 

                   fax: 055/6 335 862 

                 e-mail: okr@ks.vs.sk  

 

5. KŠ ObÚ Košice - okolie 

    Hroncova 13, 041 70 Košice 

    Predseda:                                                  tel: 055/6004 191 

               0902 964 041 

                   fax: 055/6 325 983   

           e-mail: prednosta@ks.vs.sk   

  

    Podpredseda:                       tel: 055/6004 252 

               055/6339745 

               0902 964 008 

                               fax: 055/6 335 862 

                 e-mail: okr@ks.vs.sk   

 

6. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice - okolie 

    Mudroňova 15, 040 03 Košice     tel: 150 

               055/6250790  

                       fax: 055/7289262      

    Riaditeľ:              tel: 055/6250790 

                          fax: 055/7289262  

e-mail: riaditel.ks@hazz.minv.sk 

 

7. Koordinačné stredisko integrovaného  

    záchranného systému 

    Komenského 52, 040 01 Košice     tel: 112 

 

    Poverená vedúca :             tel: 055/6001 444 

               0904 053 488 

               0905 694 966 

           e-mail: operačny.co@ke.vs.sk 

 

 

8. Okresné riaditeľstvo PZ Košice - okolie 
    Tr. SNP 35, 041 02 Košice     tel: 158 

               0961933101 

                                   fax: 0961933109 

   Riaditeľ :        tel: 0917849290 

                    fax: 0961933109 
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III. STUPNE POVODŇOVEJ AKTIVITY, PREDPOVEDNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA, 

HLÁSNA POVODŇOVÁ SLUŽBA A VAROVANIE OBYVATEĽSTVA 

 

(1) Obcou Kalša preteká potok Terebľa. Prehľadná situácia tvorí prílohu č.2 grafickej časti  

tohto Plánu. 

(2)  Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne. Stanovené sú 

tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej aktivity charakterizuje 

najväčšie ohrozenie povodňou. 

 

(2) I. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY NASTÁVA: 

 

a) pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; spravidla je to stav, keď 

 sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri 

ohradzovanom vodnom toku; päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a 

tiež časť hrádze pri tomto prieniku, 

 hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta 

neohradzovaného vodného toku, 

b) na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa 

meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, 

c) pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia 

ako hladina vnútorných vôd. 

 

(3) II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA VYHLASUJE: 

 

a) pri stúpajúcej tendencii hladiny vody; na neohradzovanom vodnom toku, ak hladina 

vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, 

b) počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou 

službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, 

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo 

na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z 

koryta vodného toku, 

d) pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa 

predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta 

vodného toku. 

 

(4) III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA VYHLASUJE: 

 

a) na neohradzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného 

toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, 

b) na ohradzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. 

stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak 

začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 

povodňové škody,  

c) vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo 

priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové 

škody, 

d) pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo 

vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala 

tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, 



e) pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity. 

(5) Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, 

zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred povodňami 

môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. 

 

(6) I. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY ZANIKÁ: 

 

a) pri poklese hladiny vodného toku a hladina vody má klesajúcu tendenciu, 

b) na neohradzovaných vodných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru. 

 

(7) II. A III. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY SA ODVOLÁVAJÚ, KEĎ: 

 

a) pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo 

III. stupeň povodňovej aktivity a 

b) vykonali sa nevyhnutné technické opatrenia na zamedzenie vzniku ďalších 

povodňových škôd. 

 

 

(8) Po odvolaní III. stupňa povodňovej aktivity je vyhlásený až do odvolania II. stupeň 

povodňovej aktivity, počas ktorého sa dokončia povodňové zabezpečovacie práce a 

povodňové záchranné práce. 

 

(9) II. stupeň povodňovej aktivity a III. stupeň povodňovej aktivity vyhlasuje a odvoláva na 

návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku, správcu drobného vodného toku 

alebo z vlastného podnetu starosta obce pre územie obce. 

 

(10) Obec alebo orgán ochrany pred povodňami, ktorý vyhlásil alebo odvolal stupeň 

povodňovej aktivity, bezodkladne o tom informuje podľa povodňového plánu orgány ochrany 

pred povodňami a orgány štátnej správy, Hasičský a záchranný zbor, osoby zaradené do 

ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, dotknutých 

správcov drobných vodných tokov a ústav. 

 

Predpovedná povodňová služba 

 

(1) Predpovedná povodňová služba poskytuje informácie o meteorologickej situácii a o 

hydrologickej situácii, nebezpečenstve povodne, vzniku povodne a o ďalšom možnom vývoji 

meteorologických podmienok a hydrologických podmienok, ktoré ovplyvňujú priebeh 

povodne. 

Predpovednú povodňovú službu vykonáva: 

 

                 Slovenský hydrometeorologický ústav                                    e-mail:  www.smhu.sk 

                 Regionálne stredisko Košice 

                 Ďumbierská 26, 041 17 Košice          tel.:   055/7961 710, 11    fax:  055/6320 591 

 

(2) Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany 

pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a 

záchranného zboru a obvodný úrad. 

 

(3) Správcom vodného toku na území obce Kalša – Terebľa je: 

 

http://www.smhu.sk/


 

            Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.      tel.:   056/6725729 

OZ Košice, Správa povodia Bodrogu  

M.R.Štefánika 484/25 

075 01 Trebišov    

 

Hlásna povodňová služba 

a varovanie obyvateľstva 

 

(1) Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom 

povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím 

informačného systému civilnej ochrany zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, 

vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a 

záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území. 

 

 

(2) Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: 

a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce, 

b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných 

vodných tokov, 

c) krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, 

d) predpovedná povodňová služba. 

 

(3) Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie 

a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa osobitného predpisu (§ 3a a § 15 

ods. 1 písm. f) zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ). 

 

IV. POVODŇOVÉ ZÁCHRANNÉ PRÁCE OBCE 

 

(1) 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. 

 

(2) Povodňové záchranné práce riadi obec, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja 

podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g), § 14 ods. 1 písm. h) a § 15 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. ). 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. 

 

(3) Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 

1 sú: 

a) hlásna povodňová služba, 

b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 

ohrozenej povodňou, 

c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 

d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 

e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a 

telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 



f) evakuácia, 

g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých 

zvierat a iných odpadov, 

h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 

i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z 

komunikácií, 

j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 

k) 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 obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja 

alebo obce podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. h) 

zákona č. 42/1194Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n.p.) počas mimoriadnej 

situácie. 

 

(4) Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej 

aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 

 

 

V. SILY A PROSTRIEDKY NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

 

ZOZNAM DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV, STROJOV A ZARIADENÍ 

NA VÝKON POVODŇOVÝCH ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

 

Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových 

záchranných prác obec v predvídateľnom rozsahu zabezpečuje vopred prostredníctvom ich 

vlastníkov – živnostníkov a podnikateľov bývajúcich, či podnikajúcich na území obce, resp. v 

blízkom okolí. 

 

 

Druh 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

Poskytovateľ 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

Osoba 

zodpovedná 

za 

poskytnutie 

dopravného 

prostriedku, 

stroja, 

zariadenia 

 

Číslo 

telefónu na 

pracovisko 

 

Číslo 

mobilu 

Číslo 

telefónu 

domov 

Číslo 

faxu 

E-

mailová 

adresa 

Nákladné 

auto 

Pavol 

Kolesár 

Kalša 330 

Pavol 

Kolesár 

Kalša 330 

 

0905587775 0905587775 

  

Nákladné 

auto 

  

Martin Ičo 

Kalša181 

Martin Ičo 

Kalša181 

 

0905837461 0905837461 

  

 

 

 

 

 

 

 



PREHĽAD PRACOVNÝCH SÍL NA VÝKON POVODŇOVÝCH  ZÁCHRANNÝCH PRÁC 

 

Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice- okolie                                               tel: 055/6250790 

Mudroňova 15, 040 03 Košice 

 

                         počet príslušníkov -  plánovaný        74                                                          

     skutočný          67 

                          

  z toho: 

  Hasičská stanica   

                         Moldava nad Bodvou:                                                            055/4602637 

 

    denný   1 

                                                zmenoví             26 

                                            

  Hasičská stanica Bidovce :                                                    055/6965222 

 

                 denný  1 

                                                     zmenoví             13 

  Hasičská stanica Čaňa :                                                        055/6999100 

 

    denný  1 

                                                    zmenoví             12 

 

                        Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice – okolie:                         055/6250790 

 

    denní  11 

 

 

VI. POMOCNÁ DOKUMENTÁCIA 

 

 

ZOZNAM ZÁKONOV A VYHLÁŠOK SÚVISIACICH SO ZABEZPEČOVANÍMA RIADENÍM 

OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 

 

Zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. 

 

Vyhláška MŽP SR a MV SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

           povodňových plánov a postup ich schvaľovania. 

 

Vyhláška MŽP SR a MV SR č. 251/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce 

a povodňových škôd. 

 

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 

           priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich 

           následkoch a vykonaných opatreniach. 

 



POVODŇOVÝ DENNÍK POVODŇOVEJ KOMISIE OBCE  

 

Povodňový denník Povodňového plánu záchranných prác obce, sa vedie v jednom vyhotovení 

písomne v autentizovanom zošite . 

Povodňový denník vedie podpredseda obecnej povodňovej komisie a je uložený u starostu 

obce. 

V povodňovom denníku sa chronologicky vedú záznamy o priebehu a následkoch povodní, 

vykonávaných opatreniach a vydávaných príkazoch s uvedením mien osôb, ktoré správu 

podali a ktoré správu prevzali, presný čas podania týchto informácií, ako aj priebežné 

prehľady o nasadených silách a prostriedkoch na výkon povodňových záchranných prác. 

 

Obsah záznamov do  povodňového denníka: 

 

- Dátum a čas. 

- Obsah prijatého alebo odoslaného hlásenia, mená osôb, ktoré správu podali alebo prevzali. 

- Prijaté opatrenia,  príkaz, prehľad nasadených síl a prostriedkov a pod. 

- Dátum a čas prijatia opatrenia, resp. uloženia príkazu. 

- Zodpovedný za vykonanie opatrenia, príkazu. 

- Záznam o splnení opatrenia, príkazu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. PRÍLOHY 

 

Príloha č. 1  

 

ZOZNAM NAJDÔLEŽITEJŠÍCH TELEFÓNNYCH ČÍSIEL     

 

                                                                                                 telefon                                    

Obecný úrad Kalša                                                        055 / 6966 878                  

 

Linky tiesňového volania: 

- jednotné európske číslo tiesňového volania                               112 

- Hasičský a záchranný zbor                                                         150 

- Záchranná zdravotná služba                                                       155 

- Polícia                                                                                   158 

 

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Bohdanovce         055/6941  203 

  

Poruchová služba: 

                 - plynárne                                                               0850 111 727 

                 - elektrárne                                                             0800 123 332 

      - vodárne                                                               055/6427507 

 

Obvodné zdravotné stredisko Slanec                                  055/6968 213 

 

Správca verejného vodovodu na území obce:                                                            

  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.       tel.:   056/6725729 

OZ Košice, Správa povodia Bodrogu  

M.R.Štefánika 484/25 

075 01 Trebišov      

Správca verejnej kanalizácie na území obce: 

            Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.       tel.:   056/6725729 

OZ Košice, Správa povodia Bodrogu  

M.R.Štefánika 484/25 

075 01 Trebišov   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 
 

ZABEZPEČENIE A VYKONANIE EVAKUÁCIE 

 

A) Určenie postupnosti evakuácie 

 

Postup evakuácie riadi a zabezpečuje Krízový štáb obce, ktorý sídli v budove OcÚ Kalša. 

Evakuácia osôb z postihnutého územia sa uskutoční v nasledovnom slede: 

 

1. matky s deťmi do 10 rokov 

2. starší občania (bezvládni a chorí) 

3. ostatní občania 

4. majetok občanov 

 

B) Určenie miest náhradného ubytovania 

 

Za miesta náhradného ubytovania sú určené: 

 

 objekt Kultúrneho domu Kalša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 
 

VZORY TABULIEK, KTORÉ VYPLŇUJE OBEC V PRÍPADE POVODNÍ 

 

Tabuľka 1 

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov povodňovej aktivity +) 

Čiastkové 

povodie 

Vodný 

tok, 

vodná 

stavba 

Povodňový 

úsek 

Okres/ 

kraj 

Stupeň 

povodňovej 

aktivity 

Vyhlásený Odvolaný 

dňa hod. kým dňa hod. 

 

 

 

 

        

+) Údaje sa do tabuľky zapisujú chronologicky podľa času vyhlásenia stupňa povodňovej 

aktivity; keď sa zmení vyhlásený stupeň povodňovej aktivity, údaj sa zapíše do 

nasledujúceho riadku pod prvé vyhlásenie stupňa povodňovej aktivity alebo do riadku pod 

záznamom o predchádzajúcej zmene vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity. 

 

Tabuľka 2 

Vyhlasovanie a odvolávanie mimoriadnej situácie+) 

Územie 

Mimoriadna situácia 

vyhlásená odvolaná 

dňa hod. kým dňa hod. 

     
 

 

+) Tabuľka sa zaraďuje 

a) do priebežnej správy od vyhlásenia mimoriadnej situácie do času odvolania III. stupňa 

povodňovej aktivity, 

b) do súhrnnej správy vtedy, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia podľa § 12 zákona 

 

Tabuľka 3 

Prehľad pracovných síl počas povodne na území obce počas  trvania III. stupňa povodňovej 

aktivity++) 

Pracovné sily Počet osôb 

Fyzické osoby  

Zamestnanci orgánov ochrany pred povodňami  

Členovia povodňových komisií  

Členovia krízových štábov  

Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  

Príslušníci ostatných hasičských jednotiek  

Príslušníci Policajného zboru  

Príslušníci ostatných zložiek integrovaného záchranného systému  

Príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky  

Zamestnanci iných subjektov vykonávajúcich povodňové záchranné 

práce 

 

Iné pracovné sily  

Spolu  



+) Názov obce, obvodu alebo kraja 
++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4 

b) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa 

povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity 

 

 

Tabuľka 4 

Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 

počas ++) trvania III. stupňa povodňovej aktivity 

 

Druhy strojov a zariadení Počet 

  

  
+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy 
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a podľa § 2 odseku 4 obdobie, na 

ktoré sa správa vzťahuje 

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa 

povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity 

 

Tabuľka 5 

Materiál použitý pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňou 
+) počas . trvania III. stupňa povodňovej aktivity ++) 

 

Druh materiálu Merná jednotka Množstvo 

   

   

   
+) Názov a sídlo predkladateľa priebežnej správy alebo súhrnnej správy 
++) 1. V priebežnej správe sa uvádza dátum vydania správy a podľa § 2 odseku 4 obdobie, na 

ktoré sa správa vzťahuje 

2. V súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa 

povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity 

 

Tabuľka 6 

 

Povodňou postihnuté obce na území +) počas.++) trvania III. stupňa povodňovej aktivity 

Názov obce 

Rozsah zaplaveného územia [ha] 

Intravilán 
Poľnohospodárka 

pôda 
Lesná pôda Spolu 

     

     

     

Spolu     

+) Názov obvodu alebo kraja 
++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4 



c) v súhrnnej správe sa uvádza dátum vyhlásenia II. stupňa povodňovej alebo III. stupňa 

povodňovej aktivity a dátum odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 

Tabuľka 7 

Následky spôsobené povodňou na území  počas trvania III. stupňa povodňovej aktivity ++) 

Následky spôsobené povodňou 
Počet alebo 

dĺžka [km] 

Postihnutí obyvatelia celkom  

z toho osoby bez prístrešia  

 evakuované osoby  

 zachránené osoby  

 zranené osoby  

 usmrtené osoby  

 nezvestné osoby  

Zaplavené bytové budovy celkom  

z toho bytové domy  

 rodinné domy  

 ostatné budovy na bývanie  

Zaplavené nebytové budovy celkom  

z toho priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá,  

 
poľnohospodárske budovy a sklady, stajne 

a maštale 
 

 
kultúrne pamiatky, ktoré nie sú bytovými 

budovami 
 

 nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia  

 ostatné nebytové budovy  

Poškodené inžinierske 

stavby 
celkom  

z toho železničné, lanové a iné dráhy  

 diaľnice a rýchlostné komunikácie  

 cesty I. triedy  

 cesty II. a III. triedy  

 miestne a účelové komunikácie  

 chodníky  

 mosty  

 diaľkové ropovody a plynovody  

 miestne rozvody plynu  

 diaľkové a miestne rozvody vody  

 diaľkové a miestne rozvody pary  

 vodné zdroje a úpravne vody  

 kanalizácie a čistiarne odpadových vôd  

 diaľkové a miestne rozvody elektriny  

 ostatné inžinierske stavby  

Evakuované hospodárske zvieratá  

Evakuovaná hydina a drobné zvieratá  

Uhynuté hospodárske zvieratá  

Uhynutá hydina a drobné zvieratá  

Hmotnosť evakuovaného materiálu (t)  



Zaplavené dopravné prostriedky  

+) Názov obvodu alebo kraja 
++)  a) v priebežnej správe sa uvádza dátum a čas podľa § 2 odseku 4 

VIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1) Tento Plán nemení rozsah a účinnosť zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, 

ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred 

povodňami. 

 

(2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné 

bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri 

plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto 

Plánu. 

 

(3) V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto 

Plánu, obec vyvodí voči jeho porušiteľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou. 

 

(4) Tento Plán, ako aj jeho zmeny a doplnky schvaľuje Obvodný úrad Košice – okolie, odbor 

civilnej ochrany a krízového riadenia. 

 

IX. PRÁVOPLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ 

 

(1) Tento Povodňový plán záchranných prác obce Kalša nadobúda účinnosť dňom jeho 

schválenia. 

 

(2)  Povodňový plán záchranných prác obce Kalša bol schválený dňa  16.9. 2011. 

 

 

 

                                          Bc. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                                                                                                            starostka obce 

 

 

 

 


