
UKRYTIE



Právne prostredie pre ukrytie

•Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

•Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach 
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany 
v znení neskorších predpisov. 

•Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 

stavu a núdzového stavu.



Základné pojmy

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na  ochranu 

života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného 

ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako 

aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí.

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, 

ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z.z., počas nej sa 

vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, 

na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na 

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadna udalosť je živelná pohroma, havária, katastrofa, 

ohrozenie zdravia II. stupňa, teroristický útok.



Základné pojmy

Živelná pohroma mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu 

uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého 

pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky 

alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, 

zdravie alebo na majetok. 

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 

život, zdravie alebo na majetok.

Katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu 

ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej 

pohromy a havárie.

Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo 

vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.



Základné pojmy

Ukrytie: je ochrana osôb pred možnými následkami 

mimoriadnych udalostí, ktorá sa zabezpečuje v ochranných 

stavbách:     

-v existujúcich odolných úkrytoch určených na ochranu proti 

vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu, 

-na zabezpečenie plynotesnosti stavby a dodávku filtrovaného 

vzduchu pre ukrývaných, v existujúcich plynotesných úkrytoch 

zabezpečujúcich plynotesnosť stavby a dodávku filtrovaného 

vzduchu pre ukrývaných, 

-v jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných 

podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb 

svojpomocne právnickými osobami a fyzickými osobami po 

vyhlásení vojny a vojnového stavu.



Na účely vyhlášky 532/2006 Z.z. sa rozumie

Prestavbou: zmena stavebne dokončenej a užívanej stavby, ak sa 

zasahuje do jej technických a úžitkových parametrov. 

Rekonštrukciou: činnosť, ktorej následkom je zmena technických 

parametrov stavby. 



Obmenou technického zariadenia obmena

1. zariadenia na zásobovanie vodou, napríklad zásobníka vody, rozvodu 
vody, domácej vodárne, 
2. zariadenia na zásobovanie elektrickou energiou, napríklad 
elektroinštalácie, dieselagregátu vrátane príslušenstva a potrebného 
náradia, 
3. zariadenia naftového hospodárstva, 
4. vzduchotechnického zariadenia, napríklad filtračného a 
ventilačného zariadenia rôzneho typu, 
5. kanalizačného zariadenia, prípadne zariadenia na prečerpávanie 
splaškov, 
6. zariadenia odmorovacích priepustov, napríklad sprchovej ružice, 
vodovodnej batérie, podlahového roštu, 
7. zariadenia sociálnych miestností, napríklad vybavenia WC a 
umyvárok, 
8. zariadenia na vykurovanie, 
9. spojovacieho zariadenia, 



Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. 

čl. 2

V čase vojny možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v 

závislosti od priebehu udalostí obmedziť základné práva a slobody a 

uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo na jej 

časti, a to najviac v tomto rozsahu:

písmeno a) obmedziť nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia núteným 

pobytom v ochranných krytoch a iných obdobných zariadeniach civilnej 

ochrany alebo evakuáciou na určené miesto. 



Vyhlasovanie  krízovej situácie v štáte
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Mimoriadna udalosť

katastrofy

živelná pohroma

havárie

teroristický útok
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Ochranné stavby (zákon 42/1994 Z.z.)

Zariadenia civilnej ochrany sú ochranné stavby a stavby alebo ich časti a 
technologické súčasti, ktoré sú predurčené na plnenie úloh civilnej ochrany, 
pričom za ochranné stavby sa na účely tohto zákona považujú

a) ochranné a úkrytové priestory všetkých kategórií a typov, 
b) chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane.

Ak je zariadenie civilnej ochrany podľa všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu a kolaudačného rozhodnutia určené na civilnú ochranu, je 
vlastník alebo nájomca povinný zachovávať jeho pôvodné účelové určenie.1b)

V sporných prípadoch rozhoduje príslušný stavebný úrad.2)

Pri spracúvaní územného plánu jeho obstarávatelia v spolupráci s okresnými
úradmi určia rozsah povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany.

Zariadenia civilnej ochrany, najmä ochranné stavby, sa budujú ako 
dvojúčelové.



Stavebnotechnické požiadavky

na zariadenia civilnej ochrany

Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú: 

požiadavky na územno-technické, urbanistické, stavebnotechnické a 

dispozičné riešenie a technické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb 

civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a 

schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, 

umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany budovaných 

samostatne a budovaných v stavbách.



Stavebnotechnické požiadavky sa uplatňujú tak, že ochranné stavby:

a) sa budujú v podzemných podlažiach alebo úpravou nadzemných 

podlaží stavebných objektov alebo ako samostatne stojace stavby, 

b) tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné 

inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia, 

c) sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba 

zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti najviac do 500 m, 

d) sa umiestňujú najmenej 100 m od zásobníkov prchavých látok a 

plynov s toxickými účinkami, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť 

ukrývaných osôb, 

e) sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd 

k objektu pre ukrývané osoby, 

f) sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb, 

g) majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické 

podmienky, 

h) spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom 

stavby K0. 



Stavebnotechnické požiadavky sa vypracúvajú v územnoplánovacej 

dokumentácii v časti verejné dopravné a technické vybavenie územia 

takto:

a) v budovách zabezpečujúcich ukrytie pre najpočetnejšiu zmenu 

zamestnancov a pre osoby prevzaté do starostlivosti, 

b) v budovách poskytujúcich služby obyvateľstvu, najmä v 

nemocniciach, hoteloch, ubytovniach, internátoch, všetkých typoch 

škôl, bankách, divadlách, kinách, poisťovniach, telovýchovných 

objektoch, zabezpečujúcich ukrytie podľa prevádzkovej a ubytovacej 

kapacity pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti, 

c) v hypermarketoch a polyfunkčných domoch podľa projektovanej 

kapacity návštevnosti pre personál a osoby prevzaté do starostlivosti, 

d) v budovách štátnych orgánov, vyšších územných celkov, miest a obcí 

pre plánovaný počet zamestnancov a pre osoby prevzaté do 

starostlivosti, 

e) v bytových budovách pre navrhovaný počet osôb.

Ochranné stavby sa navrhujú podľa analýzy územia z hľadiska možných 

mimoriadnych udalostí.



Požiadavky na ochranné stavby

Ochranné stavby sa budujú 

a) v stave bezpečnosti ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s 

prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú 

funkciu, 

b) po vyhlásení mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu 

ako jednoduché úkryty budované svojpomocne, úpravou vhodných 

priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia. 



Delenie ochranných stavieb civilnej ochrany:

•Odolné úkryty 

•Plynotesné úkryty 

•Chránené pracoviská

•Jednoduché úkryty budované svojpomocne 



Odolné úkryty sú odolné stavby určené

a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému 

zaťaženiu, 

b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby, 

c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby, 

d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb, a to 

najmenej na päť dní.



Na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb treba zabezpečiť 

a) zásobu pitnej vody vrátane jej filtrácie s objemom zodpovedajúcim 

potrebe 3 l na osobu a deň, 

b) zásobu vody na dekontamináciu v množstve 2 000 l/1 deň pre 

jednotku ochrannej stavby, 

c) zásobu chladiacej vody pre dieselagregát a filtračné a ventilačné 

zariadenie; množstvo sa určuje s prihliadnutím na druh a typ 

technologického zariadenia, 

d) zásobu pohonných hmôt pre dieselagregát prepočítanú na jeho 

nepretržitý chod po dobu použitia úkrytu s prihliadnutím na druh a 

typ, 

e) dodávku filtrovaného vzduchu 2, 5 - 5, 0 m3 na osobu za hodinu. 



Odolné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na: 

a) hlavné priestory - miestnosti pre ukrývané osoby a služobné 

miestnosti, 

b) pomocné priestory - prevádzkové miestnosti, t. j. 

technickoprevádzkový blok a vnútorné komunikácie, 

c) vchody a východy, ktorých odolnosť je 1,4-násobku odolnosti 

ochrannej stavby.

Priestory odolných úkrytov uvedené v odseku 3 sa členia podľa účelu 

pri prevádzke na čistú a nečistú časť.



Konštrukcia odolných úkrytov musí spĺňať podmienky tak, aby sa 

zabezpečila ochrana proti: 

a) tlakovým účinkom, 

b) radiačnému zamoreniu, 

c) tepelným účinkom pri požiaroch, 

d) účinkom pri úniku nebezpečných látok, 

e) zatopeniu.

Do ochrannej stavby vstupujú osoby jednotlivými vstupmi cez:

a) uzáver UG-8 pri priepustnosti 500 osôb po dobu obsadzovania 

ochrannej stavby, 

b) dvere so šírkou 1 200 mm pri priepustnosti 400 osôb po dobu 

obsadzovania ochrannej stavby, 

c) dvere so šírkou 800 mm pri priepustnosti 250 osôb po dobu 

obsadzovania ochrannej stavby. 



Plynotesnosť odolných úkrytov zabezpečuje vonkajší a vnútorný plášť, 

pričom 

a) vonkajší plášť zabezpečuje plynotesné oddelenie vnútorného 

priestoru od vonkajšieho prostredia, 

b) vnútorné plynotesné predely zabezpečujú oddelenie vnútorných 

čistých častí a nečistých častí odolných úkrytov.

Odolné úkryty sa vybavujú: 

a) zariadením na zásobovanie vodou a kanalizačným zariadením, 

b) zariadením na zásobovanie elektrickou energiou, 

c) filtračným a ventilačným zariadením, 

d) telekomunikačnou technikou, 

e) signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení, 

f) zariadením na zabezpečenie podmienok potrebných na pobyt 

ukrývaných osôb, 

g) hasiacimi prístrojmi, 

h) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.



Plynotesné úkryty

Plynotesné úkryty sú ochranné stavby, ktoré: 

a) zabezpečujú plynotesnosť stavby, 

b) zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby, 

c) utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných osôb, a to 

najmenej na dva dni.

Plynotesné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na:

a) miestnosti pre ukrývané osoby, 

b) priestory na technologické zariadenia a na ich prevádzku, 

c) vchody a východy.



Plynotesné úkryty sú vybavené:

a) filtračným a ventilačným zariadením, 

b) sanitárnym zariadením, 

c) telekomunikačnou technikou, 

d) elektroinštaláciou, 

e) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu, 

f) hasiacimi prístrojmi, 

g) signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy pri zavalení.

Vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať čo najmenej otvorov a 

prestupov tak, aby spĺňala ochranu proti rádioaktívnemu zamoreniu a 

prenikaniu nebezpečných látok.



Chránené pracoviská

Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane 

na zabezpečenie úloh súvisiacich

a) s ochranou štátnych orgánov, 

b) s organizovaním a riadením záchranných prác.

Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a 

plynotesných úkrytoch budovaných v stave bezpečnosti.



Jednoduché úkryty budované svojpomocne

Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné 

podzemné alebo nadzemné priestory stavieb vybudované v stave 

bezpečnosti, ktoré po vykonaní svojpomocných špecifických úprav 

musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych 

udalostí a použitých zbraní v čase vojny a vojnového stavu. 

Vhodné podzemné a nadzemné priestory stavieb vybrané pre 

jednoduché úkryty možno považovať za ochranné stavby až po 

vykonaní špecifických úprav, ktoré sú potrebné na pripravenosť stavieb 

plniť účel, na ktorý boli vybudované.



Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na 

jednoduché úkryty musia spĺňať požiadavky na

a) vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v 

prípade ohrozenia včas ukryť, 

b) zabezpečenie ochrany pred radiačným zamorením a pred 

preniknutím nebezpečných látok, 

c) minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu ich 

priestorov, 

d) statické a ochranné vlastnosti, 

e) vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším 

vzduchom, filtračným a ventilačným zariadením, 

f) utesnenie.





Zásady pri určovaní JÚBS

• Ochranné priestory sa pripravujú na účel ochrany pred účinkami

nebezpečných látok podľa možnosti v pivniciach domov, ale aj v ich

zvýšených podlažiach. Hlavnou požiadavkou je ich dokonalé 

utesnenie.

• Stupeň ochrany pred kontamináciou je tým vyšší, čím hlbšie je 

ochranný priestor zapustený do zeme.

• Na zriadenie ochranných priestorov je výhodné prednostne využívať

miestnosti veľké, s malým počtom okien a dverí, pokiaľ možno v 

pivniciach a nižšie položených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov 

a ktoré susedia s ďalšími miestnosťami vhodnými na úpravu 

ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpeľní a 

sociálnych zariadení, ktoré po utesnení možno používať.



Pôsobnosť okresného úradu v sídle kraja

• uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek 
civilnej ochrany, 

• rozhoduje o zrušení zariadenia na účely civilnej ochrany podľa všeobecných 
predpisov o správnom konaní, 

Pôsobnosť okresného úradu

• Okresný úrad je dotknutým orgánom 

a) pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, 

b) v územnom konaní, 

c) v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide 

o zariadenie civilnej ochrany.

• uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek 
civilnej ochrany, 

• okresný úrad uplatňuje svoju pôsobnosť na úseku civilnej ochrany záväzným 
stanoviskom. 



Pôsobnosť obce 

• Podľa potreby určuje vhodné ochranné stavby použiteľné na ukrytie

obyvateľstva a zabezpečuje ich potrebné úpravy.

•Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s 

uskladnením materiálu civilnej ochrany, s prípravou na civilnú

ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb

civilnej ochrany.



Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov

• zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov a osoby 
prevzaté do starostlivosti a prostriedky varovania, 

Oprávnenia fyzických osôb

• Fyzická osoba má právo na včasné varovanie pred hroziacim
nebezpečenstvom, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe
ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. 

• Fyzické osoby majú právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie
prípravy na civilnú ochranu, ktorej cieľom je umožniť získanie
nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi. 



Plánovanie ukrytia

Textová časť spracováva sa pre ukrytie obyvateľstva: 

• územnej pôsobnosti krajského úradu, okresného úradu, obce,

• zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti PO a FO -

podnikateľmi

Grafická časť plánu ukrytia sa spracováva sa pre 

ukrytie obyvateľstva:

• kraja, okresu, obce / na mapách alebo plánoch,

• údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb CO,

• zamestnanci - situačný plán organizácií -rozmiestnenie ochranných 

stavieb CO, kapacity



Dokumentácia pre údržbu a prevádzku v ochrannej 

stavbe CO

Dokumentácia pre údržbu

• Ročný plán údržby OS CO.

• Prehľad úkonov vykonávaných podľa plánovanej údržby Kniha údržby. 

• Funkčná schéma FVZ – vetranie. 

• Údržba technologických a strojových zariadení. 

• Zoznam materiálneho vybavenia. 

•Originály protokolov o skúškach a revíziách stanovených zariadení.

•Grafická časť OS CO – situačný plán, pôdorys s vyznačením 
núdzového výlezu, rozvody elektrickej inštalácie, rozvody vody, 
schéma kanalizácie 

Dokumentácia pre prevádzku

• Požiarny poriadok pracoviska a požiarne poplachové smernice. 

• Úkrytový poriadok. 

• Prevádzková kniha FVZ. 

• Kniha kontrol. 

• Kniha prevádzky technologických zariadení.



Predpísané práce v ochrannej stavbe CO

•1 x za týždeň – teplota, vlhkosť, vetranie

•2 x za týždeň – prevádzka DA, vetranie

•1 x za mesiac – kanalizačné uzávery, kalové čerpadlá

•1 x za 3 mesiace – olej FVZ, nudz. výlez, dezinf. vody

•1 x za 6 mesiac – omietky, podlaha, konzerv.uzáverov

•1 x za rok – vyčistenie LTU a TPU, DA, FVZ, konštr.

•1 x za 2 roky – NV, kalové čerpadlo, tlakové uzávery

odborná prehliadka elektro nad 250

•1 x za 3 roky – odborná prehliadka FVZ

•1 x za 5 rokov – odborná prehliadka elektroinštalácia, tlakových 

nádob, DA



Úkrytový poriadok

• Disciplinovane sa riadiť ustanoveniami úkrytového poriadku a dbať na pokyny 
veliteľa úkrytu a členov družstva a byť im nápomocní.

• Starať sa o svoje osobné veci, udržiavať v pohotovosti svoje prostriedky 
individuálnej ochrany a použiť ich okamžite, ak vydá na to pokyn veliteľ úkrytu.

• Šetriť vodou, jedlom a pitím.

• Zbytočne nepoužívať sociálne zariadenie úkrytu, udržiavať čistotu a poriadok pri 
osobnej hygiene.

• Zdržiavať sa v určenom priestore, zbytočne sa neprechádzať a hlasne nehovoriť.

• Správať sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáhať, najmä starším osobám a 
ženám.

• Dodržiavať čas určený na pracovné úkony, odpočinok a dodržiavať stanovený režim 
života v úkryte.

• Nefajčiť, nezapaľovať sviečky, lampy, zapaľovače, nepoužívať variče a iné zdroje 
tepla a svetla s otvoreným ohňom. V úkryte nie je dovolené variť.

• Ukrývané osoby sú povinné vykonávať pomocné práce podľa požiadaviek veliteľa 
úkrytu alebo členov družstva. Pôjde najmä o:

• ručný pohon FVZ,

• ručné prečerpávanie splaškov,

• výkon služby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,

• doplňovanie zásob vody a potravín.

• Ukrývané osoby sú povinné podľa určenia veliteľa úkrytu zúčastniť sa 
vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.

• Striedanie osôb organizuje veliteľ úkrytu podľa obtiažnosti a namáhavosti 
pracovných úkonov.



Záver prezentácie

Ďakujem za pozornosť


