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532
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. augusta 2006
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998
Z. z. ustanovuje:
Základné ustanovenia
Táto vyhláška upravuje

§1

a) druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek zariadení civilnej ochrany zameraných na
ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,1)
b) technické podmienky zariadení civilnej ochrany.

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

§2

a) prestavbou zmena stavebne dokončenej a užívanej stavby, ak sa zasahuje do jej technických a
úžitkových parametrov,
b) rekonštrukciou činnosť, ktorej následkom je zmena technických parametrov stavby,
c) 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.
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§4
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany
(1) 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.5)
(2) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 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 a spĺňali podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti písmena C prvého bodu,
f) sa navrhujú s kapacitou 150 a viac ukrývaných osôb podľa prílohy č. 1 štvrtej časti písmena A.,
g) majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky,
h) spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby K0 podľa prílohy č. 1
štvrtej časti.

(3) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 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.
(4) Ochranné stavby sa navrhujú podľa analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí.
§5
Dokumentácia ochranných stavieb
Projektová dokumentácia ochranných stavieb sa vypracúva v časti verejné dopravné a technické
vybavenie územia ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb a obsahuje náležitosti podľa
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osobitných predpisov.7) Požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb upravuje osobitný
predpis.8)
§6
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany
(1) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sú určené zásadami na zabezpečenie
ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu;2)
uvádzajú sa v pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany.
(2) Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných
technických podmienok a požiadaviek na ochranné stavby podľa prílohy č. 1 pri ich navrhovaní.
(3) Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa príloh č. 12 až 16.
§7
Preradenie ochranných stavieb
Preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany sa vykoná,
a) ak ochranná stavba neplní účel, na ktorý bola budovaná z technického hľadiska,
b) ak nezabezpečuje požadované ochranné vlastnosti pre ukrývané osoby.
§8
Zrušenie účelu ochranných stavieb
(1) Ak ide o ochrannú stavbu, ktorá nevyhovuje technickým podmienkam alebo stavebným
podmienkam účelu, na ktorý bola vybudovaná, je možné požiadať o jej zrušenie.
(2) Žiadosť o zrušenie ochrannej stavby sa podáva obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorej sa
uvedú údaje podľa prílohy č. 3.
§9
Požiadavky na ochranné stavby
(1) 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 stavu2) ako jednoduché úkryty
budované svojpomocne, úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia.
1.

(2) Pri vypracúvaní projektovej dokumentácie na ochranné stavby sa postupuje podľa prílohy č.

(3) Ak po vyhlásení mimoriadnej situácie nemožno uviesť ochrannú stavbu do stavu technickej
pripravenosti na príjem osôb, postupuje sa podľa prílohy č. 2.
§ 10
Odolné úkryty
(1) Odolné úkryty sú odolné stavby
a) na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,
b) na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
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c) na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývané osoby,
d) na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných osôb, a to najmenej na päť dní.
(2) 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 podľa prílohy č. 1 prvej časti.
(3) 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.
(4) Priestory odolných úkrytov uvedené v odseku 3 sa členia podľa účelu pri prevádzke na čistú
a nečistú časť.
(5) Konštrukcia odolných úkrytov musí spĺňať podmienky podľa prílohy č. 1 prvej časti 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.
(6) 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.
(7) Na stavbe odolných úkrytov je možné použiť len monolitické alebo prefabrikované
železobetónové konštrukcie.
(8) 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.
(9) Odolné úkryty sa vybavujú
a) zariadením na zásobovanie vodou a kanalizačným zariadením,
b) zariadením na zásobovanie elektrickou energiou,
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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.
(10) Systémy a prvky inžiniersko-technických zariadení sa navrhujú tak, aby sa dali využiť na
prevádzku aj v stave bezpečnosti.
(11) O odolnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby podľa
prílohy č. 5.
§ 11
Plynotesné úkryty
(1) 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.
(2) Na krátkodobý 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 filtračné a ventilačné zariadenie; množstvo sa určuje s prihliadnutím
na druh a typ technologického zariadenia,
d) dodávku filtrovaného vzduchu 2,8 – 3,9 m3 na osobu za hodinu podľa prílohy č. 1 druhej časti.
(3) 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.
(4) 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.
(5) Vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať čo najmenej otvorov a prestupov tak, aby spĺňala
ochranu proti rádioaktívnemu zamoreniu a prenikaniu nebezpečných látok.
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(6) Pri navrhovaní konštrukčných riešení možno použiť prefabrikované konštrukcie a murované
priečky. Plynotesnosť sa zabezpečuje plynotesným vonkajším plášťom a vnútornými plynotesnými
predelmi.
(7) O plynotesnom úkryte vypracúva vlastník alebo správca evidenčný list ochrannej stavby
podľa prílohy č. 5.
§ 12
Jednoduché úkryty budované svojpomocne
(1) 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 podľa prílohy č. 1 tretej časti.
(2) 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.
(3) 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.
(4) O vybraných priestoroch stavieb podľa odsekov 1 a 2 právnické osoby a fyzické
osoby-podnikatelia vypracúvajú určovací list jednoduchého úkrytu podľa prílohy č. 4 v objektoch,
ktoré vlastnia alebo v ktorých podnikajú, o čom informujú obec, na ktorej území sa jednoduché
úkryty nachádzajú. Zoznam jednoduchých úkrytov sa vypracúva podľa prílohy č. 2.
§ 13
Chránené pracoviská
(1) 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.
(2) Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch
budovaných v stave bezpečnosti.
§ 14
Kontrola bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby
Kontrolu bezpečnosti technického zariadenia ochrannej stavby upravuje osobitný predpis.9)
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§ 15
Údržba a prevádzka ochrannej stavby
(1) Údržba ochrannej stavby sa vykonáva podľa ročného plánu údržby ochrannej stavby.
(2) Pri údržbe ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. A. a B. a prílohy č. 9.
8.

(3) Pri prevádzke ochrannej stavby sa postupuje podľa prílohy č. 6 písm. C., D. a E. a prílohy č.

(4) Dokumentácia údržby ochrannej stavby a dokumentácia prevádzky ochrannej stavby sa
vedie podľa prílohy č. 6 písm. F. a príloh č. 7, 8, 10 a 11.
§ 16
Prechodné ustanovenie
Na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie do 30. septembra 2006, platia doterajšie
predpisy.
§ 17
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o
stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom
na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
349/1998 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 202/2002 Z. z.
§ 18
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.

Robert Kaliňák v. r.
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Príloha č. 1
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA OCHRANNÉ STAVBY
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_1.pdf
Príloha è. 1
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY A POIADAVKY NA OCHRANNÉ STAVBY
PRVÁ ÈAS
ODOLNÉ ÚKRYTY
A. Dispozièné rieenie
1
Základné ploné a objemové ukazovatele
1.1
èistá podlahová plocha miestnosti pre ukrývané osoby
1.2
celková zastavaná plocha
1.3
celkový obstavaný priestor
1.4
minimálna svetlá výka
1.5
spotreba chladiacej vody
1.6
spotreba úitkovej vody
1.7
spotreba elektrickej energie
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.3.
2.3.1

2.3.2
2.3.3

0,5  1,0 m2/1 osobu
0,7  1,0 m2/1 osobu
3,5  5,0 m3/1 osobu
2,4 m
20,0 m3 max. pre 1 250 osôb
15,0 l/1 osobu/1 deò
30 W/1 osobu

Èlenenie priestorov a plochy miestností
Hlavné priestory
miestnosti pre ukrývané osoby
0,5  1,0 m2/1 osobu
sluobná miestnos
12,0 m2
Pomocné priestory
strojovòa filtraèného a ventilaèného zariadenia
24,0  50,0 m2
Plocha závisí od druhu a typu zariadenia a platí aj pre body 2.2.2 a 2.2.3.
miestnos pre kyslíkové zariadenie
4,0  5,0 m2
Pre reim regenerácie
strojovòa DA
28,0  35,0 m2
riadiaca miestnos
9,0  12,0 m2
Zriaïuje sa len v tom prípade, keï je v ochrannej stavbe DA.
sklad pohonných hmôt a mazív
6,0 m2
miestnos so suchými záchodmi
9,0  37,5 m2
Plocha závisí od kapacity úkrytu.
miestnos vodného hospodárstva
15,0  35,0 m2
Plocha závisí od spôsobu uskladnenia a kapacity úkrytu.
splachovacie záchody
6,0 m2
Zriaïuje sa pri kapacite nad 600 ukrývaných osôb.
vnútorné komunikácie
Plocha závisí od potreby mierového vyuitia.
Vchody a východy
ochranný vchod
protitlaková predsieò
3,3 m2
Uzatvára sa dvoma tlakovo-plynotesnými dverami írky 80 cm smerom von z ochrannej stavby.
vstupný priepust
8,0 m2
Uzatvára sa dvoma protiplynovými dverami írky 80 cm smerom von z ochrannej stavby.
mierový vchod
núdzový východ
protiplynová predsieò
5,0 m2
protitlaková predsieò
5,0 m2
tôlòa núdzového výlezu
Minimálna írka 120 cm a výka 200 cm, buduje sa z úkrytov do kapacity 600 ukrývaných osôb.
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Vyústenie tôlne na terén pomocou schodia alebo achty musí by vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici
výky budovy zväèenej o 3 m.
B. Plynotesnos a izolácia
1
Zariadenie tlakovo-plynovej a plynovej ochrany
1.1
plynotesné dvere
1.2
tlakovo-plynotesné dvere
1.3
tlakovo-plynotesné poklopy
1.4
podlahové plynotesné poklopy
1.5
tlakovo-plynotesné podlahové poklopy
1.6
plynotesné poklopy, okná a priepusty
1.7
tlakovo-plynotesné uzávery
2
2.1
2.2

Izolácia proti vode
navrhuje sa v súlade s poiadavkami na zakladanie stavby a slovenských technických noriem,
pri návrhu izolácie treba bra do úvahy maximálne výpoètové zaaenie jednotlivých èastí obvodovej kontrukcie tlakovo-plynotesného pláa odolného úkrytu.

C. Technické rieenia
1
Systémy ininiersko-technického zariadenia odolných úkrytov sa musia navrhova z typových alebo normalizovaných prvkov.
2
2.1
2.2
2.3
2.4

3

Filtraèné a ventilaèné zariadenie musí zabezpeèova prevádzku v základných reimoch
èiastoèná filtrácia a ventilácia  s dodávkou vzduchu 10 a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu do
23 °C a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 °C o 14,00 hod.
filtrácia a ventilácia  zabezpeèuje dodávku 2,5 a 5,0 m3/hod. vonkajieho vzduchu na osobu,
izolácia  po dobu 1,5 a 2,0 hod.,
regenerácia  len v osobitných prípadoch, ak je ochranná stavba situovaná v miestach, kde môe vzniknú
nadmerné zamorenie okolia nebezpeènými látkami.
V odolných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných osôb a v odolných úkrytoch s regeneraèným zariadením musí by dodávka elektrickej energie zabezpeèená náhradným zdrojom (DA).
DRUHÁ ÈAS
PLYNOTESNÉ ÚKRYTY

A. Dispozièné rieenie
1
Základné ploné a objemové ukazovatele
1.1
èistá podlahová plocha miestností pre ukrývané osoby
1.2
zastavaná plocha
1.3
obstavaný priestor
1.4
minimálna svetlá výka
2
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

0,5
0,7
2,0
2,4

 1,0 m2/1 osobu
 1,0 m2/1 osobu
 4,0 m3/1 osobu
m

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
0,5  1,0 m2/1 osobu
priestor na filtraèné a ventilaèné zariadenie
min. 18,0 m2
Plocha je daná ve¾kosou zariadenia s minimálnymi priestormi na jeho obsluhu, údrbu a montá.
priestor na sociálne zariadenia
min. 3,0 m2
Umiestòuje sa blízko vchodu do úkrytu a pripúa sa projektova sociálne zariadenie len pre 50 % ukrývaných osôb.
priestor na uloenie zamorených odevov
0,07 m2/1 osobu
Riei sa ako samostatná miestnos najbliie ku vchodom do úkrytu.
miesto na èiastoènú peciálnu oèistu osôb
min. 1,4 m2
Vyèleòuje sa najbliie pri vchodoch do ochrannej stavby.
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B. Technické zariadenia
1
Filtraèné a ventilaèné zariadenie musí zabezpeèova prevádzku v reimoch
1.1
èiastoèná filtrácia a ventilácia  s dodávkou vzduchu 10 a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu do
23 °C a 14 m3/hod. pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 °C o 14,00 hod.,
izolácia  po dobu 1,5 hod.,
filtrácia a ventilácia  dodávka vzduchu 2,8  3,9 m3/hod. na osobu,
regenerácia, ak ochranná stavba je v mieste, kde môe vzniknú nadmerné zamorenie nebezpeènou látkou.
2

V plynotesných úkrytoch s kapacitou do 300 ukrývaných osôb sa nevyaduje dodávka elektrickej energie náhradným zdrojom (DA). V plynotesných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných osôb, ak filtraèné a ventilaèné zariadenie vyaduje DA, odporúèa sa vyuíva mierové DA umiestnené v ich okolí.

TRETIA ÈAS
JEDNODUCHÉ ÚKRYTY
I. PRE KAPACITU 50 UKRÝVANÝCH OSÔB A VIAC
A. Dispozièné rieenie
Dispozícia ochrannej stavby musí by vyrieená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný poèet ukrývaných osôb, a to èlenením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovòa pre
filtraèné a ventilaèné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súèasou projektovej dokumentácie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva
z utesnenia okien a dverí,
zo spohotovenia sociálnych èastí,
z vytvorenia zásoby vody,
z oznaèenia nástupu a výstupu z úkrytu,
z oznaèenia asanaèných priepustov,
zo zabezpeèenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
z osadenia komínèekov  vzduchovodov do úkrytových èastí.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Základné ploné a objemové ukazovatele
podlahová plocha
1,0  1,5 m2/1 osobu
minimálna svetlá výka
2,1 m
zásoba pitnej vody
2,0 l/1 osobu/1 deò
mnostvo privádzaného vonkajieho vzduchu
10,0 a 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu
3
o
3
10 m pri teplote vonkajieho vzduchu do 23 C; 14 m pri teplote vonkajieho vzduchu nad 23 oC.

2
2.1
2.2.

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
1,0  1,5 m2/1 osobu
priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa max. pre 75 ien; 1 záchodová misa a 1 pisoár max. pre 150 muov
priestor na uloenie zamorených odevov
0,07 m2 podlahovej plochy
strojovòa filtraèného a ventilaèného zariadenia
Zriaïuje sa len pri nútenom vetraní.

2.3
2.4

B. Technické rieenie
1
Zvýenie ochranných vlastností sa dosiahne
1.1
spevnením oslabených miest obvodových kontrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
1.2
vybudovaním tieniacich stien.
2

Na vchody sa pouívajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvára smerom von. Vhodné je navrhova
dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.
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3

Tieniaca stena sa umiestòuje zvonku alebo vnútri úkrytu èo najbliie ku vchodu alebo vjazdu, vdy vak tak,
aby bola zachovaná priechodná írka dverí. Výka tieniacej steny nesmie prekrýva celý otvor a musí by vybudovaná do výky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

4

Parapety okenných otvorov v podzemných podlaiach musia by najmenej 170 cm nad podlahou.

5

Presvet¾ovacie otvory v podzemných podlaiach musia by najmenej 65 cm nad miestom na leanie.

6

Utesnenie sa dosiahne utesnením vetkých otvorov vedúcich do úkrytu s pouitím dostupných tesniacich
materiálov.

C. Vetranie
1
Ak sa jednoduché úkryty skladajú z nieko¾kých meních miestností, kadá miestnos musí ma samostatné
prirodzené vetranie.
1.1
Vonkají vzduch sa privádza komínèekom, ktorého nasávací otvor musí by 1,5 a 2,0 m nad úrovòou terénu
a ktorý vyúsuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou  plocha prierezu prívodného a odvodného komínèeka musí
by 10 cm2 na jedného ukrývaného.
1.2
Znehodnotený  vydýchaný vzduch sa odvádza komínèekom vyústeným 0,2 a 0,25 m pod stropom a vyvedeným èo najvyie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.
1.3
Komínèeky  vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových
a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.
2
2.1
2.2

Nútené vetranie sa zabezpeèuje v úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných osôb.
Na zabezpeèenie núteného vetrania mono vyui vzduchotechnické zariadenie.
Vzduchotechnické zariadenie musí by napojené na stabilný alebo mobilný náhradný zdroj elektrickej energie.

II. PRE KAPACITU DO 50 UKRÝVANÝCH OSÔB
A. Dispozièné rieenie
Dispozícia ochrannej stavby musí by vyrieená v rámci projektovej prípravy a výstavby pre plánovaný poèet ukrývaných osôb, a to èlenením priestorov a ich plochy. Stavebné úpravy a technické vybavenie, napríklad strojovòa pre
filtraèné a ventilaèné zariadenie súvisiace so spohotovením úkrytu, sú súèasou projektovej dokumentácie.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Spohotovovanie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne pozostáva
z utesnenia okien a dverí,
zo spohotovenia sociálnych èastí,
zo zabezpeèenia vody,
z oznaèenia nástupu a výstupu z úkrytu,
z oznaèenia asanaèných priepustov,
zo zabezpeèenia zdravotníckeho materiálu a prostriedkov individuálnej ochrany,
z osadenia komínèekov  vzduchovodov do úkrytových èastí.

1
1.1
1.2
1.3
1.4

Základné ploné a objemové ukazovatele
podlahová plocha
minimálna svetlá výka
zásoba pitnej vody
mnostvo privádzaného vonkajieho vzduchu

2
2.1
2.2

Èlenenie priestorov a ich plochy
miestnosti pre ukrývané osoby
priestory na sociálne zariadenia
1 záchodová misa pre muov a eny.
priestor na uloenie zamorených odevov

2.3

1,0  1,5 m2/1 osobu
2,1 m
2,0 l/1 osobu/1 deò
10,0 a 14,0 m3/1 osobu/1 hodinu

1,0  1,5 m2/1 osobu

0,07 m2 podlahovej plochy

Strana 12

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

532/2006 Z. z.

B. Technické rieenie
1
Zvýenie ochranných vlastností sa dosiahne
1.1
spevnením oslabených miest obvodových kontrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
1.2
vybudovaním tieniacich stien.
2

Na vchody sa pouívajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otvára smerom von. Vhodné je navrhova
dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 1,6 m.

3

Tieniaca stena sa umiestòuje zvonku alebo vnútri úkrytu èo najbliie ku vchodu alebo vjazdu, vdy vak tak,
aby bola zachovaná priechodná írka dverí. Výka tieniacej steny nesmie prekrýva celý otvor a musí by vybudovaná do výky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.

4

Parapety okenných otvorov v podzemných podlaiach musia by najmenej 170 cm nad podlahou.

5

Presvet¾ovacie otvory v podzemných podlaiach musia by najmenej 65 cm nad miestom na leanie.

6

Utesnenie sa dosiahne utesnením vetkých otvorov vedúcich do úkrytu s pouitím dostupných tesniacich
materiálov.

C. Vetranie
1
Prirodzené vetranie sa zabezpeèuje v úkrytoch s kapacitou do 50 ukrývaných osôb. Ak sa jednoduché úkryty
skladajú z nieko¾kých meních miestností, kadá miestnos musí ma samostatné prirodzené vetranie. Pri
prirodzenom vetraní sa vyuíva prirodzený ah vzduchu vznikajúci rozdielom teplôt vonku a vnútri úkrytu.
1.1
Vonkají vzduch sa privádza komínèekom, ktorého nasávací otvor musí by 1,5 a 2,0 m nad úrovòou terénu
a ktorý vyúsuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou.
1.2
Znehodnotený  vydýchaný vzduch sa odvádza komínèekom vyústeným 0,2 a 0,25 m pod stropom a vyvedeným èo najvyie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 1 m vyie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.
1.3
Komínèeky  vzduchovody sa zhotovujú v rámci výstavby, a to z plechových, plastových, novodurových
a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.
TVRTÁ ÈAS
ZÁKLADNÉ POIADAVKY
A. Kapacita ochrannej stavby je súèet miest na sedenie a leanie ukrývaných osôb, prièom miest na leanie
musí by 20 % a 30 % z navrhovaného poètu miest.
B. Urèenie hodnoty ochranného súèinite¾a stavby K0
1
Súhrnná hodnota vetkých èinite¾ov ovplyvòujúcich ochranné vlastnosti stavby sa nazýva ochranný súèinite¾ stavby. Vyjadruje sa výsledným èíslom, ktoré udáva, ko¾kokrát je úroveò radiácie pôsobiaca na osoby
v úkryte menia ne úroveò radiácie vo vo¾nom teréne.
2
Hlavným èinite¾om ovplyvòujúcim hodnotu ochranného súèinite¾a stavby je hrúbka a ploná hustota obvodových múrov a stropu. Stropná kontrukcia nad úkrytom môe by vplyvom nadstavby o 20 % a 40 % tenia ako hrúbka obvodového muriva pre daný ochranný súèinite¾ stavby.
3
Na výber priestoru úkrytu platia nasledujúce orientaèné hodnoty materiálov a hrúbky základných stavebných kontrukcií vyènievajúcich nad terén pre ochranné súèinitele stavby 50 a 100:
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Kontrukcia, materiál
Murivo z tehál
 obyèajných plných
 obyèajných ¾ahèených
 tvárnic ¾ahkých
Murivo kamenné
 kvádrové
 lomové
Betón
 prostý
 armovaný (elezobetón)
Hlina
Piesok suchý
Drevo

Ochranné súèinitele stavby
50
100
45
60
50

50

60

27
35

33
40

33
28
35
50
90

40
34
45
60
110
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Poznámka

Hodnoty sú uvedené v cm.

C. Zaradenie ochranných stavieb pod¾a hodnoty ochranného súèinite¾a stavby
1
Pri ochrannej stavbe typu odolný úkryt a plynotesný úkryt musí ochranný súèinite¾ stavby dosiahnu hodnotu K0 = minimálne 100.
2
Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súèinite¾ stavby dosiahnu hodnotu K0 = minimálne 50.
D. Èasové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej
situácie alebo v èase vojny a vojnového stavu
1
Odolné úkryty a plynotesné úkryty
1.1
dvojúèelovo nevyuívané
do 2 hodín
1.2
dvojúèelovo vyuívané
do 12 hodín
2
2.1
2.2

Jednoduché úkryty
príjem ukrývaných osôb
zvýenie ochranných vlastností

do 12 hodín
do 24 hodín.

Strana 14

532/2006 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Príloha č. 2
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ZÁSADY OCHRANY V OCHRANNÝCH PRIESTOROCH BUDOV
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_2.pdf
Príloha è. 2
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

ZÁSADY OCHRANY V OCHRANNÝCH PRIESTOROCH BUDOV
Ochranné priestory sa pripravujú na úèel ochrany pred úèinkami nebezpeèných látok pod¾a monosti v pivniciach
domov, ale aj v ich zvýených podlaiach. Hlavnou poiadavkou je ich dokonalé utesnenie. Stupeò ochrany pred
kontamináciou je tým vyí, èím hlbie je ochranný priestor zapustený do zeme. Na zriadenie ochranných priestorov
je výhodné prednostne vyuíva miestnosti ve¾ké, s malým poètom okien a dverí, pokia¾ mono v pivniciach a niie
poloených priestoroch, ktoré nie sú v rohu budov a ktoré susedia s ïalími miestnosami vhodnými na úpravu
ochranných priestorov. Vhodné je, ak sú v blízkosti kúpe¾ní a sociálnych zariadení, ktoré po utesnení mono pouíva.

VZOR

ZOZNAM JEDNODUCHÝCH ÚKRYTOV BUDOVANÝCH SVOJPOMOCNE

v obci ........................................... Bratislava
mestskej èasti .............................. Staré Mesto
v urbanistickom obvode ................ 033
(èíslo obce)

Por.
èís.
1
2
3

Poradové èíslo*)
JÚBS
033/001
/002
035/001

(250)

Ulica

Èíslo

Jesenského
Znievska
Komárnická

15/A
13
48

Majite¾
Jozef NOVÝ
IMPULZ s.r.o.
Jozef VRBA

Kapacita
25
30
15

*) Poradové èíslo sa skladá z èísla urbanistického obvodu (èísla obce) a poradového èísla ochrannej stavby.

Typ
polozapustený
prízemný
podzemný
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Príloha č. 3
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ZRUŠENIE ÚČELU OCHRANNÝCH STAVIEB
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_3.pdf

ZRUENIE ÚÈELU OCHRANNÝCH STAVIEB
Na zruenie úèelu ochrannej stavby je potrebné spracova a predloi nasledujúcu iados:
VZOR
IDENTIFIKAÈNÉ ÚDAJE PRÁVNICKEJ OSOBY ALEBO FYZICKEJ OSOBY-PODNIKATE¾A
Adresa obvodného úradu v sídle kraja odboru krízového riadenia
iados o zruenie úèelu ochrannej stavby
Pod¾a prílohy è. 3 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie stavebnotechnických poiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Vás iadam o zruenie úèelu ochrannej stavby è. ............ na ......................... ul. è. ...., PSÈ a názov obce.
K iadosti prikladám:
1. Upresnený evidenèný list ochrannej stavby.
2. Znalecký posudok:  technický stav ochrannej stavby
a) stavebná èas,
b) elektrointalaèné zariadenia,
c) zdravotechnika,
d) ïalie peciálne zariadenia stavby, napríklad filtraèné a ventilaèné zariadenie, dieselagregát.
e) závereèné zhodnotenie funkènosti ochrannej stavby.
3. Súèasný stav ochrannej stavby
a) kedy boli chyby zistené a v akom rozsahu,
b) prijaté opatrenia na odstránenie chýb, napríklad aké boli vydané pokyny na údrbu ochrannej stavby a akým
spôsobom sa vykonávali, kto je zodpovedný za súèasný stav,
c) presná formulácia dôvodov vedúcich k iadosti o zruenie úèelu ochrannej stavby.
4. Perspektívny zámer právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikate¾a o ïalom vyuívaní priestorov ochrannej stavby
a) predaj priestorov,
b) prenájom,
c) privatizácia,
d) iná zmena,
e) návrh ïalieho vyuitia ochrannej stavby,
f) návrh uloenia demontovaného zariadenia a materiálu civilnej ochrany.
5. Návrh rieenia
a) preradi do niej triedy odolnosti,
b) zrui  vyradi z evidencie,
c) uvies náhradný spôsob ukrytia obyvate¾stva alebo zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
d) stanovisko právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikate¾a ochrannej stavby.

V .................................... dòa ...............................
podpis a odtlaèok peèiatky
právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾
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Príloha č. 4
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

URČOVACÍ LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_4.pdf

Príloha è. 4
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

Poradové èíslo úkrytu:

Objekt .....................................................................

URÈOVACÍ LIST
jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne

Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikate¾ v objekte (názov) .......................... pod¾a § 16 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorích predpisov
vymenúva komisiu na vyh¾adávanie vhodných ochranných stavieb pouite¾ných na jednoduché úkryty budované
svojpomocne v zloení:
Predseda komisie: ................................................
èlen: ....................................................................
èlen: ....................................................................

a urèuje

ako vhodnú ochrannú stavbu /zapustený suterén, polozapustený suterén, technické prízemie/v objekte:

P. è.

Vlastník

Ulica, èíslo

Obec

Kapacita
1m2/os

K0  zistený

K0  min.
po spohot.

Vybavenie vhodnej ochrannej stavby
Druh materiálu
Stolièka, lavica
Leadlo
Nádoba na vodu
Nádoba na odpadky
Prenosné umývadlo
Mydlo
Svietidlo
Lekárnièka
Igelitové vrecko
Hasiaci prístroj

Poèet

Druh materiálu
Suchý záchod
Chlórové vápno
Trám, foòa, doska
Klince
Krompáè
Lopata
Sekera
Píla
Sekáè oce¾ový
Sochor oce¾ový

Poèet
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Potreba materiálu na spohotovenie jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne
Druh materiálu

Mnostvo

Zdroj

Poznámka

Podpis a odtlaèok peèiatky
Poznámka: Hodnota Ko sa uvádza pod¾a prílohy è. 1 tvrtej èasti písm. A a B.

15. Kolektívne filtre:
 typ / potreba / skutoènos

19. Revízia, servis a oprava:
 FVZ  dátum:
 ES  dátum:

14. FVZ:
 výkon / druh / typ / poèet

18. ES:
 typ / výkon / ovládanie

3. Druh ochrannej
stavby:
 odolný úkryt
trieda odolnosti: 3, 4
 plynotesný úkryt
9. Kapacita:

8. Obec, adresa:

Poèet listov:

2. Výtlaèok è. :

6. Kraj:
7. Obvod:
10. Situaèný plán:

1. Evidenèné èíslo ochrannej
stavby:

5. Vyuitie:
 úkryt
 úkryt a chránené
pracovisko
 chránené pracovisko

16. Doba prevádzky:
 filtrácia a ventilácia
 izolácia
 regenerácia
20. Ochranný súèinite¾
stavby KO:
 50  100
 100  200
 nad 200

21. Vybavenie
slaboprúd:
 telefón
 signalizácia
 rádiomaják  maják
 rádio

17. Doba spohotovenia:
 do 2 h
 do12 h

13. Mierové vyuitie áno  nie
 nájomca
 úèel

12. Nadriadený orgán správcu ochrannej stavby:

11. Vlastník ochrannej stavby  správca:

 zamestnanci

4. Urèenie:
 obyvate¾stvo

EVIDENÈNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY

Príloha è. 5
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.
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Príloha č. 5
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_5.pdf

23. Zásobovanie vodou a kanalizácia:
 pitná voda:
 nádr
 naplnenie
 studòa
 úitková voda:
 nádr
 naplnenie
 studòa
 kanalizácia:
 preèerpávaním
 samospádom
 kanál. èerpadlo typ
 WC  splachovacie
 suché
 sprchy
24. Poznámka:

22. Priestorové údaje:
 zastavaná plocha
 plocha pre ukrývaných
 plocha pre technológie
 objem èistých priestorov

ks
ks
ks
ks

m3
h
l/s

m3
h
l/s

m2
m2
m2
m2

29. Kyslíkové zariadenie:
typ / potreba / skutoènos

28. Absorpèné zariadenie:
typ / potreba / skutoènos

27. Uzávery
 typ

26. Poklopy:
 typ

25. Dvere:
 typ

35. Údrbár ochrannej
stavby:

32. Velite¾ úkrytu:

39. Kontroloval, odsúhlasil:

38. Spracoval:

37. Vybavenie úkrytu:

36. Poèet èlenov úkrytového drustva:

33. Kontrukcia stavby:
 monolitická
 prefabrikovaná
 tehlová
34. Rozpoètové náklady
stavby:

30.Typ stavby:
 zabudovaná
 samostatne stojaca
 tôlová
31. Realizácia stavby:

532/2006 Z. z.
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Príloha č. 6
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ÚDRŽBA OCHRANNÝCH STAVIEB
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_6.pdf
Príloha è. 6
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

A. ÚDRBA OCHRANNÝCH STAVIEB
A.1. Údrba stavebných kontrukcií
(1) Stavebnej kontrukcii úkrytov je potrebné venova prvoradú pozornos z dôvodu, e plní hlavnú ochrannú
funkciu pri kolektívnej ochrane osôb a umoòuje prevádzku ostatných technických zariadení. Svojou kontrukciou
a správnym prevádzkovaním a údrbou poskytuje okamitú ochranu stanoveného poètu ukrývaných osôb, napríklad pri prevádzkovej havárii reimom izolácia i bez pouitia FVZ, pri poiaroch, zrútení nadstavby a podobne.
(2) Základnou podmienkou pri údrbe úkrytov je pozna dispozièné rieenie, zloenie a funkciu nosných a nenosných kontrukcií a zloenie tlakovo plynotesných a plynotesných predelov.
A.2. Obvodové kontrukcie, podlahy, stropy a prieèky
(1) Zamestnancovi, ktorý je poverený údrbou úkrytu, je odporuèené sledova neporuenos povrchov obvodových
kontrukcií, kontrolova stav vnútorných kontrukcií, napríklad nosných múrov, ståpov, pilierov a prieèok. Osobitnú pozornos je potrebné venova vetkým plynotesným predelom.
(2) Najèastejie chyby stavebných kontrukcií sú
a) trhliny vznikajúce sadaním a pnutím kontrukcií,
b) vyboèovanie èi vydutie murovaných prieèok alebo klenbových kontrukcií od pôvodného tvaru, mokré kvrny na
povrchu kontrukcie od presakujúcej vlhkosti,
c) opukávanie povrchových úprav,
d) neodborné a neoprávnené zásahy do obvodových stavebných kontrukcií pri dodatoèných stavebných alebo montánych prácach v úkryte, ako aj mimo neho.
(3) Väèie trhliny nosných kontrukcií treba pre sledovanie zmien zaplombova sadrou s vyznaèením dátumu. Tieto plomby sa sledujú najmenej raz za týdeò, èi nepukajú a èi sa trhlina nezväèuje. Po odstránení príèin pukania
kontrukcie, ak plomby nevykazujú ïalie trhliny, zabezpeèí sa odborná oprava. Po opravení vetkých kontrukcií
a po vyskúaní plynotesnosti na plynotesných predeloch sa obnoví povrchová úprava. Potom sa urobí skúka plynotesnosti úkrytu.
A.3. peciálne dvere, uzávery a poklopy
(1) Vetky peciálne dvere, uzávery a poklopy je potrebné udriava v dobrom technickom stave. Pri dlhodobom otvorení uzáveru sa odporúèa podoprie ho klinom a prah uzáveru prekry chránièom. Povrchové nátery nesmú by pokodené. Èapy a závesy dverí, uzáverov a poklopov, uzatváracích k¾uèiek, páky a ostatné posuvné mechanizmy treba
skúa a pravidelne premazáva mazacím tukom. V prípade netesnosti tesniacich krúkov na uzatváracích k¾uèkách
dverí je potrebné ich vymeni. peciálne dvere, uzávery a poklopy vstupov musia ma rovné dosadacie plochy pod tesnením na krídlach i zárubniach.
(2) Náhradné gumové tesnenia a doahovacie elementy na stenové uzávery musia by uloené v suchej tmavej
miestnosti a oetrené prísluným konzervaèným materiálom. Intalované tesnenie, ktoré je u opotrebované a nie je
dostatoène pruné, treba nahradi novým. Najdôleitejie sú opravy a výmeny tesniacich pásov, ktoré sú lepené na
pevno vo dverových lôkach. Ide najmä o starý typ dverí D-2, D-3 a D-4. V mierovej prevádzke sa odporúèa uzatvára
len jedny vstupové dvere, aby sa tesnenia na vetkých dverách neopotrebovali. To platí aj pre poklopy.
(3) Po opravách alebo obnovách povrchových náterov treba vdy výrazne oznaèi polohy k¾uèiek  otvorené O a zatvorené Z. Evidenèné èíslo úkrytu sa vyznaèuje na vnútornú stranu hlavných vchodových dverí.
A.4. Plynotesnos
Plynotesnos úkrytu je podmienená neporuením tlakovo-plynotesného pláa úkrytu a v òom osadených uzatváracích prvkov a prestupov. Kontrola plynotesnosti úkrytu sa vykonáva po vetkých stavebných úpravách, pri vykonávaní revízie a servisu naintalovaných filtraèných a ventilaèných zariadení a pri spohotovovaní úkrytu.
A.5. Vetranie
(1) Udriavacie vetranie úkrytov je jednou z podmienok zachovania stavebných kontrukcií a vnútorného vybavenia v dobrom technickom stave. Mono to dosiahnu pri relatívnej vlhkosti vnútorného vzduchu niej ako 80 %.

532/2006 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 21

(2 ) V úkrytoch vybavených FVZ 50/100, 200c, 300a, 300b, 300c a 1000a sa udriavacie vetranie realizuje prevádzkovým reimom vetranie. V úkrytoch vybavených FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ sa na udriavacie vetranie pouije prevádzkový reim èiastoèná filtroventilácia.
(3) Na zabezpeèenie benej dvojúèelovej prevádzky sa filtraèné a ventilaèné zariadenie pouíva na vetranie ochrannej stavby bez pouitia filtraèných prvkov, najmä prachových filtrov a kolektívnych filtrov, okrem filtraèných a ventilaèných zariadení typu FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ, kde sú v systéme prívodu vzduchu pevne zabudované stenové vlokové filtre typu FVS. Najvhodnejí èas na vetranie priestorov úkrytu je vtedy, keï nasávaný atmosférický vzduch po
ochladení alebo zohriatí na poèítanú teplotu vzduchu v úkryte má rovnakú alebo niiu relatívnu vlhkos vzduchu,
ako bola poèiatoèná relatívna vlhkos v úkryte. Ochranná prevádzka úkrytov sa zaèína tlakovo-plynotesným uzatvorením úkrytu pri nastavení prevádzkového reimu filtroventilácia.
Pribliná doba vetrania v úkryte v hodinách v závislosti od hodnoty koeficientu obmeny vzduchu je uvedená v tabu¾ke:

Koeficient obmeny vzduchu
K
1
2
3
4
5
6

Pribliná doba vetrania
úkrytu
4 hodiny
2 hodiny
1 hodina 20 minút
1 hodina
50 minút
25 minút

Výpoèet koeficientu obmeny vzduchu:
K=

V
W

kde
K = koeficient obmeny vzduchu
V = mnostvo privádzaného vzduchu (výkon FVZ v m3/hod.)
W = vnútorný objem úkrytového priestoru v m3.
A.6. Izolácia proti vode
Vodotesná izolácia sa kontroluje spravidla po dadi, najmenej vak raz za mesiac. Vlhké kvrny a miesta na vnútornom povrchu tlakovo-plynotesného pláa môu by spôsobené
a) zráaním vnútornej vlhkosti v úkryte,
b) poruením vodotesnej izolácie, pokodením potrubia vodovodu, kanalizácie alebo ústredného vykurovania,
c) netesnosami zberných jám alebo vniknutím splakovej vody z kanalizácie do úkrytu,
d) upchatím lapaèov splaveninami zo strechy a vsakovaním tejto vody pozdå základov poruenou izoláciou do úkrytu a pod.,
e) nahromadením daïovej vody v nasávacej achte a jej pretekaním sacím otvorom mierovej vzduchotechniky.

B. ÚDRBA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ
B.1. Filtraèné a ventilaèné zariadenie
(1) FVZ umoòuje krátkodobý a dlhodobý pobyt väèieho poètu osôb v uzatvorenom úkryte a chráni jeho vnútorné
priestory proti monému rádioaktívnemu, chemickému a biologickému zamoreniu z vonkajieho prostredia. Základnou úlohou FVZ je
a) zabezpeèova prívod potrebného èerstvého vzduchu do úkrytov,
b) udriava v priestoroch úkrytu stály pretlak vzduchu, a tým zabraòova samovo¾nému prenikaniu zamoreného
vzduchu rôznymi netesnosami, prestupmi a podobne,
c) zbavova nasávaný vzduch rádioaktívnych, biologických a niektorých chemických látok,
d) odvádza vydýchaný vzduch z vnútorných priestorov úkrytu,
e) zabraòova vniknutiu tlakovej vlny vzduchovodmi do vnútorných priestorov úkrytu,
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f) zabezpeèova regeneráciu vydýchaného vzduchu v niektorých typoch FVZ,
g) zabezpeèova vetranie a vysuovanie vnútorných priestorov úkrytu.
V úkrytoch sú bene zabudované tieto typy FVZ:
FVZ
300 a,b,c
300 a,b,c
300 a,b,c
200 c
200 c
100 c
100 c
50 c
1000 a
1000 a

Typ
53/60
55
60
55
60
55
60
60
56
60

FVZ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ
STOÚ

Typ
300/1500
600/3000
900/4500
1200/6000
1800/9000
2500/12500
5000/25000

FVZ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ
SPRÚ

Typ
500
1500
2500
3000
4500
9000
12500

(2) Oznaèenie 300a, 200c a pod. udáva mnostvo dodávaného vzduchu v m3 za hodinu a druh ochrany, ktorú
daný typ FVZ zabezpeèuje. Oznaèenie typ 55, typ 60 a pod. vyjadruje, v ktorom roku sa skonèil vývoj daného typu
FVZ. Druh ochrany oznaèený písmenom a znamená, e FVZ zabezpeèuje ochranu proti otravným látkam, biologickým a rádioaktívnym aerosólom a okrem toho umoòuje regeneráciu vydýchaného vzduchu v prípade dlhodobej izolácie úkrytu od vonkajej atmosféry. Druh ochrany oznaèený písmenom b znamená, e FVZ zabezpeèuje rovnakú
ochranu, ale neumoòuje regeneráciu. Druh ochrany oznaèený písmenom c zabezpeèuje rovnakú ochranu ako FVZ
oznaèené písmenom b. Rozdiel je len v tom, e prachový filter nie je umiestnený ako v obidvoch prechádzajúcich prípadoch v prachovej komore, ale vo filtraènej a ventilaènej komore, èím je obmedzená doba filtroventilácie.
(3) Niektoré filtraèné a ventilaèné zariadenia nemajú výrobné oznaèenie písmenami a, b, c konkrétne FVZ 50
a 100  typ 60. Z h¾adiska druhu ochrany i umiestnenia prachových filtrov sú na rovnakej úrovni ako FVZ oznaèené
písmenom c.
(4) Filtraèné a ventilaèné zariadenie 300 a, b alebo c, typ 53/60 sú v menom rozsahu v odolných úkrytoch skompletované a zmontované pod¾a individuálne spracovanej projektovej dokumentácie. Filtraèné a ventilaèné zariadenie
1000 a  typ 56 a 60 a FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ sú spravidla zabudované vo ve¾kokapacitných úkrytoch.
B.2. Základné diely FVZ
(1) Filtraèné a ventilaèné zariadenia bene budované v úkrytoch majú tieto základné diely:
a) sacie prívody,
b) tlakové uzávery,
c) plynotesné klapky,
d) prachový filter,
e) kolektívny filter,
f) meraè mnostva vzduchu,
g) ventilátorový agregát,
h) regulaènú klapku,
i) rozvodné potrubie,
j) ¾ahký plynotesný uzáver,
k) aký plynotesný uzáver,
l) tlakový uzáver odvodu vzduchu,
m) meraè pretlaku,
n) regeneraèné zariadenie len pri FVZ oznaèených písmenom a alebo pri niektorých typoch FVZ-STOÚ s regeneraèným zariadením.
(2) Pri zabezpeèovaní obsluhy a údrby jednotlivých druhov a typov FVZ sa odporúèa postupova pod¾a týchto
predpisov:
a) FVZ 300 a typ 53 mierová prevádzka COS  Tech  3  4,
b) FVZ 300 b typ 53 mierová prevádzka COS  Tech  3  5,
c) FVZ 300 a, b typ 53 bojová prevádzka COS  Tech  3  6,
d) FVZ 300 a, b typ 55 mierová prevádzka (3. a 4. tr. odolnosti) COS Tech  3  7,
e) FVZ 300 a typ 55 mierová prevádzka (1. a 2. tr. odolnosti) COS Tech  3  9,
f) FVZ 300 c typ 55 mierová prevádzka COS  Tech  3  11,
g) FVZ 1000 a typ 56 mierová prevádzka COS  Tech  3  13,
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h)
i)
j)
k)

FVZ 300 a typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  14,
FVZ 300 b typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  15,
FVZ 300 c typ 55 bojová prevádzka COS  Tech  3  16,
FVZ 1000 a typ 56 bojová prevádzka COS  Tech  3  17,
[Predpisom uvedeným pod písmenami a)  k) bola síce VR ZMNO è. 010/86 a výnosom náèelníka civilnej obrany
ÈSSR è. 1 a 3 z roku 1989 ukonèená platnos, ale s odporúèaním ich odborného vyuívania ako pomôcky urèenej
na obsluhu a údrbu doposia¾ prevádzkovaných technických zariadení.]
l) FVZ 300 a, b typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
m) FVZ 300 c, 200 c typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
n) FVZ 1000 a typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávané výrobcom FVZ,
o) Náuka o FVZ 100 a 50 typ 60 mierová a bojová prevádzka  dodávaná výrobcom FVZ,
p) Náuka pre údrbu a obsluhu rekontruovaných FVZ 300 a, b, c typu 60/80,
q) Náuka pre údrbu a obsluhu rekontruovaného FVZ 1000 a typu 60/80,
r) Predpis pre obsluhu a údrbu FVZ STOÚ-ER /ES/, a FVZ SPRÚ.
B.3. Náhradné zdroje elektrickej energie (dieselelektrické agregáty)
(1) Údrba DA sa uskutoèòuje na celom motore i ïalom zariadení pod¾a návodu na obsluhu a údrbu dodávaného
výrobcom a zahròuje
a) odkalenie expanznej komory výfuku,
b) dobitie tartovacích akumulátorov a konzerváciu ich vývodov,
c) odvetranie akumulátorovne,
d) doplnenie náplne mazacím tukom na mazanie loísk vodného èerpadla a alternátora, ventilátorov a uzatváracích
prvkov,
e) oetrenie signalizaèného zariadenia DA vrátane prívodných káblov,
f) oetrenie alternátora,
g) oetrenie zariadenia povrchovej ochrany chladiacej sústavy motora, rozvádzaèa a ïalích zariadení DA.
(2) Preh¾ad moných porúch a spôsoby ich odstraòovania sú uvedené v návodoch na obsluhu a údrbu. Súèasou
DA je naftové hospodárstvo, pri ktorom sa údrba zameriava na
a) èistenie odka¾ovacej nádre; pred kadým èistením sa musí dokonale vyvetra,
b) mazanie èerpadla,
c) odvetranie miestnosti PHM,
d) kontrolu tesnosti plniaceho potrubia,
e) oetrenie filtra od mechanických neèistôt,
f) kontrolu funkcie spätného ventilu.
(3) Nedelite¾nou súèasou DA sú alternátory, rozvádzaèe, akumulátory a naftové hospodárstvo.
B.4. Vodovodná sie
Kontrola a údrba vodného hospodárstva sa zameriava na
funkènos a stav vodovodných uzáverov, oznaèenie hlavného uzáveru, oznaèenie smeru otvárania a zatvárania,
prevádzkyschopnos zariadenia na núdzové zásobovanie vodou,
technický stav, úplnos, kvalitu a konzerváciu vodární; vykonáva sa pod¾a technických podmienok,
tesnos výtokov a celkový stav umývadiel a spàch,
tlakové skúky vodární a ostatných tlakových nádob a zariadení,
úroveò hygienického zabezpeèenia vlastného vodného zdroja a kontrolu kvality vody,
vybavenie náhradnými dielcami, napríklad uzávermi a tesnením,
celistvos potrubia a funkciu ovládacích prvkov zariadenia na dodávku úitkovej vody na chladenie náhradného
zdroja,
i) funkciu splachovaèov,
j) odvetranie studní.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

B.5. Kanalizaèná sie
Kontrola a údrba kanalizaènej siete sa zameriava na
a) funkciu kanalizaèných posúvaèov, kvalitu ich náterov a konzerváciu, oznaèenie smeru ich otvárania a zatvárania,
b) oznaèenie hlavného uzáveru, èistiacich kusov a zberných jám, funkènos dia¾kového ovládania zasúvacieho uzáveru, oetrovanie servomotorov,
c) oetrovanie a konzerváciu èistiacich kusov a poklopov,
d) celkový stav a funkciu akumulaèného zberaèa, najmä tesnos, odvetranie, èistotu, povrchovú ochranu kovových
èastí,
e) stav kanalizaèného septika,
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stav a funkciu kalového èerpadla,
stav odpadov a podlahových vpustov, najmä èistotu, pravidelné zalievanie,
stav zbernej jamy na odmorovaciu vodu,
vykonanie skúok neporuenosti a plynotesnosti kanalizácie  èistou vodou,
vybavenie náhradnými dielcami najmä ich uloenie a oetrenie,
umiestnenie preh¾adnej technologickej schémy, a to aj poèas ochrannej prevádzky.

B.6. Rozvody elektrickej energie
a)
b)
c)
d)

Medzi základné úkony údrby silnoprúdových rozvodov elektrickej energie patrí
kontrola a oprava stavu hlavného a podruného elektrického rozvádzaèa,
kontrola a oprava stavu vodièov a poistiek pod¾a funkènej a ovládacej schémy rozvodu elektrickej energie,
kontrola a oprava popisov a oznaèenia vodièov, svoriek elektrických spotrebièov, zariadení a ovládacích prvkov,
kontrola, oprava a výmena svietidiel, spínaèov, zásuviek, iaroviek a iariviek.

B.7. Oznamovacie a signalizaèné rozvody
(1) Údrba oznamovacích vedení a zariadení spoèíva vo vizuálnej a funkènej kontrole. Vizuálna kontrola sa zameriava na neporuenos telefónnej prípojky a vnútorných slaboprúdových rozvodov. Funkène sa kontroluje zvonèek,
signalizaèné a zabezpeèovacie zariadenie uzatvorenia dverí a poklopov. Sem patrí aj pripravenos pouitia prístroja
rádiomaják-vysielaè (VP-100/20-3) a maják-vysielaè.
(2) Núdzové zdroje elektrickej energie pre slaboprúdové zariadenia udriava údrbár pravidelným dobíjaním akumulátorov na základe ich predchádzajúceho merania. O ich dobíjaní vedie záznam v listoch o nabíjaní akumulátorov.
B.8. Materiálne vybavenie, prísluenstvo a náhradné dielce
(1) Prísluenstvo a náhradné dielce FVZ a DA pre úkryty dodáva výrobca jednotlivých druhov a typov k technologickým celkom ako súèas dodávky. Tie sú doplòované pod¾a potreby.
(2) peciálne jednotky v ochrannej stavbe sa materiálne vybavujú v súlade s osobitným predpisom.1)

C. PREVÁDZKA ÚKRYTOV
C.1. Spohotovenie úkrytov
(1) Spohotovenie úkrytov zahàòa ich technickú, prevádzkovú a organizaènú prípravu na ochrannú prevádzku.
Ruí sa dvojúèelové vyuívanie úkrytov, spohotovujú sa technické a ininierske zariadenia úkrytu, najmä prvky tlakovej a plynotesnej ochrany, filtraèné a ventilaèné zariadenia, náhradné zdroje elektrickej energie, zariadenia na zásobovanie vodou a kanalizácia, spojovacie prostriedky, a pripravujú sa priestory pre ukrývané osoby, najmä sedadlá
a leadlá.
Vetky úkony súvisiace so spohotovením úkrytov je potrebné vykona
a) v úkrytoch, ktoré sú dvojúèelovo vyuívané do 12 hod.
b) v úkrytoch, ktoré nie sú dvojúèelovo vyuívané do 2 hod.
(2) Spohotovenie úkrytu vykonáva jednotka CO  drustvo ochrannej stavby na základe nariadenia vedúceho objektu po vyhlásení mimoriadnej situácie alebo vojny a vojnového stavu.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Postup pri spohotovení úkrytov a overenie funkèných vlastností jednotlivých prvkov ovládania obsahuje
spohotovenie prvkov tlakovej a plynotesnej ochrany,
spohotovenie elektrointalaèných zariadení,
spohotovenie filtraèného a ventilaèného zariadenia,
spohotovenie kanalizaèných a sanitárnych zariadení,
spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení,
skúku plynotesnosti stavby.

C.2. Spohotovenie prvkov tlakovej a plynotesnej ochrany
Na zabezpeèenie plynotesnosti stavby pri tlakových a plynotesných prvkoch je potrebné vykona nasledujúce úkony:
1

) Príloha è. 6 bod B èíslo 7.7 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpeèenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.
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a) nasadi alebo vymeni na vetkých tlakovo-plynotesných a plynotesných prvkoch, najmä na dverách, poklopoch,
uzáveroch, predpísané gumové tesnenia; osádzajú sa do dráok po obvode tlakovo-plynotesného alebo plynotesného prvku z protiotváracej strany prvku,
b) skontrolova funkènos prvkov otvárania dverí, poklopov, uzáverov a oznaèenie ich polôh pri otváraní a zatváraní,
c) uzatvori vetky technologické priestory a prvky slúiace výhradne na mierovú prevádzku,
d) uvo¾ni a vyèisti prístupové cesty k vchodom do úkrytu,
e) uzatvori tlakovo-plynotesné a plynotesné prvky na vykonanie skúky plynotesnosti stavby.
C.3. Spohotovenie elektrointalaèných zariadení
(1) Zásobovanie úkrytov elektrickou energiou je spravidla rieené z vonkajej elektrorozvodnej siete 3 x 400/230 V,
50 Hz. Vo ve¾kokapacitných úkrytoch a v úkrytoch s regeneraèným zariadením je spravidla rieený aj DA.
(2) Spohotovenie úkrytov bez náhradného zdroja elektrickej energie obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) preskúanie a kontrolu rozvádzaèa na zásobovanie úkrytu elektrickou energiou zo stálej rozvodnej siete, najmä
hlavného vypínaèa a istièov elektrických obvodov,
b) preskúanie funkènosti prvkov pre odber elektrickej energie, najmä zásuviek a vypínaèov.
(3) Spohotovenie úkrytov s náhradným zdrojom elektrickej energie obsahuje nasledujúce èinnosti:
kontrolu a doplnenie zásob PHM,
kontrolu a oetrenie tartovacích akumulátorových batérií,
kontrolu a doplnenie chladiacej sústavy motora DA chladiacou zmesou,
kontrolu a vyèistenie sacieho a výfukového zariadenia motora DA vrátane spohotovenia prvkov tlakovej ochrany
 uzavretie tlakového stenového uzáveru,
e) skúku spustenia a chodu DA poèas asi 1/2 hodiny,
f) kontrolu rozvádzaèa na ruèné alebo automatické prepájanie zdroja dodávky elektrickej energie,
g) kontrolu a doplnenie materiálov, náradia a náhradných dielcov pod¾a návodu výrobcu DA,
h) preskúanie a kontrolu rozvádzaèa na zásobovanie úkrytu elektrickou energiou zo stálej rozvodnej siete, najmä
hlavného vypínaèa a istièov elektrických obvodov,
i) preskúanie funkènosti prvkov pre odber elektrickej energie, najmä zásuviek a vypínaèov.
a)
b)
c)
d)

C.4. Spohotovenie filtraèného a ventilaèného zariadenia
(1) Pri spohotovení nastavujeme FVZ na prevádzku filtroventilácia. Filtroventilácia sa pouíva od okamihu, keï
je úkryt obsadzovaný osobami, a obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) nastavenie filtraèného a ventilaèného zariadenia pod¾a funkènej a ovládacej schémy,
b) uzatvorenie plynotesných dverí a poklopov núdzových výlezov a východov,
c) zaliatie vetkých vodných protizápachových uzáverov v úkryte vodou, uzatvorenie hlavného uzáveru kanalizácie
a ostatných uzáverov za predelom plynotesnosti,
d) kontrolu polohy meraèa pretlaku,
e) uvedenie ventilátorového agregátu do prevádzky,
f) nastavenie regulaènej klapky pod¾a hodnôt meraèa mnostva vzduchu na poadovaný prietok atmosférického
vzduchu,
g) kontrolu pretlaku vzduchu v úkryte, a ak je to nutné, nastavenie uzáveru odvodu vzduchu na poadované hodnoty,
h) odpojenie gumovej hadièky pri meraèi pretlaku od rúrky ústiacej zvonka úkrytu, tým je meraè pretlaku zaistený
proti nízkemu vonkajiemu tlaku. Rúrku treba zaslepi.
(2) Pri zavádzaní prevádzky filtroventilácia je dôleité pri FVZ  typ 60 prekontrolova, èi otoèné kolená, ktoré pri
vetraní prepojujú priamu vetvu od prachového filtra k ventilátoru, sú správne napojené na batériu kolektívnych filtrov (FP) a èi sú hrdlá pre prevádzku vetranie zaslepené.
(3) Pri FVZ  typ 55 sa presvedèíme, èi plynotesná klapka vo filtraènej a ventilaènej komore, uzatvárajúca vetvu pre
mierové vetranie od prachového filtra, je uzatvorená a zaistená proti neiaducemu otvoreniu.
C.5. Spohotovenie kanalizaèných a sanitárnych zariadení
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Spohotovenie úkrytov bez zásobníkov na núdzové zásobovanie vodou obsahuje nasledujúce èinnosti:
kontrolu a preskúanie funkènosti hlavného uzáveru vodovodnej prípojky,
preskúanie funkènosti prívodu vody do sanitárnych zariadení, najmä WC, umývadiel a pisoárov,
preskúanie funkènosti odtoku vody zo sanitárnych zariadení do kanalizaènej siete,
kontrolu funkènosti a uzavretie hlavného kanalizaèného uzáveru,
kontrolu funkènosti kanalizaèných èerpadiel,
vyèerpanie obsahu akumulaènej, preèerpávacej alebo zbernej achty,
kontrolu funkènosti ruèných alebo elektrických èerpadiel na zabezpeèenie dodávky vody zo studní.
(2) Spohotovenie úkrytov so zásobníkmi na núdzové zásobovanie vodou obsahuje nasledujúce èinnosti:
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kontrolu a preskúanie funkènosti hlavného uzáveru vodovodnej prípojky,
preskúanie funkènosti prívodu vody do sanitárnych zariadení, najmä WC, umývadiel a pisoárov,
preskúanie funkènosti odtoku vody zo sanitárnych zariadení do kanalizaènej siete,
kontrolu funkènosti a uzavretie hlavného kanalizaèného uzáveru,
kontrolu funkènosti kanalizaèných èerpadiel,
vyèerpanie obsahu akumulaènej, preèerpávacej alebo zbernej achty,
kontrolu funkènosti armatúr na ovládanie napúania a vypúania zásobných nádrí,
kontrolu funkènosti ruèných alebo elektrických èerpadiel na zabezpeèenie dodávky vody zo studní,
kontrolu stavu a doplnenie zásobných nádrí na pitnú a úitkovú vodu,
kontrolu a doplnenie zariadení a materiálov na peciálnu oèistu v hygienickom priepuste,
otvorenie sanitárnych zariadení  suchých WC a ich vybavenie dezinfekèným materiálom.

C.6. Spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení
(1) Signalizaèné zariadenie sa zriaïuje spravidla v úkrytoch vybavených náhradným zdrojom elektrickej energie.
Je potrebné, aby spo¾ahlivo signalizovalo polohu vetkých tlakovo-plynotesných dverí, poklopov, tlakovo-plynotesných uzáverov dvojúèelových vchodov a tlakových stenových uzáverov vzduchovodov. V úkrytoch je potrebná monos pripojenia sa na telekomunikaèné prostriedky, napríklad telefón, fax.
(2) Spohotovenie slaboprúdových a signalizaèných zariadení obsahuje nasledujúce èinnosti:
a) kontrolu funkènosti zariadenia na signalizáciu otvorenia, resp. zatvorenia tlakovo-plynotesných a plynotesných
dverí, poklopov a uzáverov v úkryte,
b) preskúanie signalizaèného pultu pre zvukovú, resp. svetelnú signalizáciu,
c) kontrolu funkènosti telekomunikaèných prostriedkov, najmä telefónu, faxu, mobilu, skúku spojenia s riadiacim
centrom, s prísluným orgánom tátnej správy a samosprávy,
d) preskúanie vnútorných informaèných prostriedkov, najmä vnútorného telefónu a miestneho rozhlasu.
C.7. Skúka plynotesnosti stavby
(1) Po vetkých stavebných úpravách, keï môe by naruená plynotesnos stavby, po vykonaní revízie a servisu
naintalovaných filtraèných a ventilaèných zariadení a po spohotovení ochrannej stavby sa vykonáva skúka plynotesnosti stavby.
(2) Skúka plynotesnosti stavby obsahuje nasledujúce úkony:
a) pri vypnutom filtraènom a ventilaènom zariadení sa skontroluje správna funkcia meraèa pretlaku, ktorý býva
umiestnený v miestnosti filtraènej a ventilaènej komory,
b) ako náplò meraèa pretlaku je najvhodnejia destilovaná voda, ktorá musí dosahova na stupnici meraèa hodnotu
0,
c) priechodnos trubièky a prepojovací vzduchovod meraèa pretlaku s vonkajím priestorom sa skontroluje prefúknutím,
d) skontroluje sa, èi vetky tlakovo-plynotesné a plynotesné elementy sú uzavreté,
e) spustí sa filtraèné a ventilaèné zariadenie pri reime filtroventilácia a na meraèi mnostva prietoku vzduchu sa
nastaví poadovaný prívod vzduchu,
f) na meraèi pretlaku vzduchu musí by dosiahnutá hodnota najmenej 50 Pa,
g) pretlak najmenej 50 Pa musí vydra najmenej 5 minút po vypnutí FVZ.
(3) Ak sa v urèenom èase nedosiahne poadovaná minimálna hodnota na meraèi pretlaku, zisujú sa miesta v plynotesnom predele, ktoré narúajú poadovanú plynotesnos. Na zistenie miest úniku vzduchu v stenových plynotesných predeloch je najvhodnejie poui saponátový prostriedok zriedený vodou, ktorý sa maliarskym tetcom natrie
na inkriminované a rizikové miesta stien z vonkajej strany. Prípadné netesnosti sa prejavia vytvorením bublín, ktorých ve¾kos je úmerná danej netesnosti. Ïalou monosou zisovania miesta úniku je pomocou horiacej svieèky
z vnútornej strany úkrytu. Tým sa netesnosti prejavia vychýlením plameòa svieèky do miesta netesnosti.

D. OCHRANNÉ PREVÁDZKY FVZ V ÚKRYTOCH
D.1. Rozdelenie ochranných prevádzok FVZ
(1) Filtraèné a ventilaèné zariadenia v úkrytoch zabezpeèujú jednotlivé ochranné prevádzky pre ukrývané osoby
v závislosti od stavu vonkajieho prostredia a zneèistenia atmosférického vzduchu nebezpeènými látkami.
(2) Filtraèné a ventilaèné zariadenia v úkrytoch sa prevádzkujú v nasledujúcich základných ochranných prevádzkach a reimoch:
a) èiastoèná filtroventilácia (ÈFV) pri filtraèných a ventilaèných zariadeniach typu FVZ-STOÚ a FVZ-SPRÚ,
b) filtroventilácia (FV) pri vetkých typoch filtraèných a ventilaèných zariadení,
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c) izolácia (I) pri vetkých typoch filtraèných a ventilaèných zariadení,
d) izolácia s regeneráciou vzduchu (IR) pri filtraèných a ventilaèných zariadeniach typu FVZ-STOÚ, FVZ-SPRÚ, FVZ
300a typ 55 a 60, FVZ 1000a.
D.2. Èiastoèná filtroventilácia
(1) Èiastoèná filtroventilácia je základnou ochrannou prevádzkou. Zaisuje ochranu proti prachu z rádioaktívneho
spadu. Pouíva sa od okamihu, keï je úkryt obsadzovaný osobami. Prevádzkový reim èiastoèná filtroventilácia je
svojím charakterom najblií dvojúèelovej prevádzke a väèina zariadení sa vyuíva pri dvojúèelovej prevádzke. Filter
vlokový stenový (FVS) je osadený filtraènými vlokami s náplòou FIRON peciál.
(2) Zariadenie v úkryte umoòuje reguláciu mnostva privádzaného vzduchu s oh¾adom na vonkajiu teplotu a reguláciu mnostva odvádzaného vzduchu s prihliadnutím na poadovaný pretlak v úkryte v hodnote najmenej 50 Pa.
Z h¾adiska dodrania prípustného obsahu kyslièníka uhlièitého v priestoroch úkrytu nesmie by mnostvo privádzaného vzduchu menie ako 12  14 m3/h na jednu ukrývanú osobu.
D.3. Filtroventilácia
(1) Filtroventilácia je ochrannou prevádzkou, ktorá zaisuje ochranu ukrývaných osôb proti rádioaktívnemu prachu, nebezpeèným látkam a BBP s výnimkou kyslièníka uho¾natého. V èinnosti sú zariadenia a elementy pod¾a prevádzkovej schémy FVZ.
(2) Pri prevádzke filtroventilácia sa atmosférický vzduch nasáva jedným alebo dvoma nasávacími prívodmi cez
prachové filtre a batérie kolektívnych protichemických filtrov. Filtrovaný vzduch vytvára v úkryte pretlak, ktorý zabraòuje prenikaniu nebezpeèných látok do úkrytu. Do úkrytu je pri tejto ochrannej prevádzke dovolené vchádza
z vonkajieho prostredia pri zachovaní zásad platných pre vykonávanie peciálnej oèisty.
(3) Vzduch z úkrytu sa odvádza cez ¾ahké a aké plynotesné uzávery do vonkajej atmosféry. Tieto diely sú nastavené tak, aby sa pri filtrácii a ventilácii dosiahol poadovaný pretlak vzduchu v úkryte  najmenej 50 Pa. Vchody a východy sú plynotesne uzatvorené.
Základnou poiadavkou pri tejto ochrannej prevádzke je dodávka najmenej 3  5 m3/h filtrovaného vzduchu na
jednu ukrývanú osobu.
D.4. Izolácia
Pri tejto ochrannej prevádzke je úkryt plynotesne oddelený od vonkajej atmosféry, ako aj od strojovne náhradného
zdroja elektrickej energie. Vetky tlakovo-plynotesné, plynotesné dvere, poklopy a uzávery sú uzatvorené. Izolácia je
núdzovou ochrannou prevádzkou, èasovo obmedzenou, keï do úkrytu nie je privádzaný iadny vzduch a filtraèné
a ventilaèné zariadenie pracuje len s obehovým vzduchom nachádzajúcim sa v èistej èasti úkrytu. Èas obmedzený
touto núdzovou ochrannou prevádzkou je urèený prípustnou hodnotou obsahu kyslièníka uhlièitého CO2 v ovzduí
úkrytu, ktorého hodnota nesmie presiahnu 2 %.
Urèenie doby izolácie je uvedené v tabu¾ke:
Obstavaný priestor úkrytu
v m3 na 1 osobu
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

Zvýenie obsahu CO2 v ovzduí
o1%
2%
Doba izolácie v hodinách
1/2
1
3/4
1 1/2
1
2
1 1/4
2 1/2
1 1/2
3
1 3/4
3 1/2
2
4
2 1/4
4 1/2
2 1/2
5

D.5. Izolácia s regeneráciou vzduchu
Izolácia s regeneráciou vzduchu je tie núdzová ochranná prevádzka, èasovo obmedzená. Zavádza sa po uplynutí
doby izolácie, ak nie je moné zavies iný druh ochrannej prevádzky s prívodom vonkajieho atmosférického vzduchu. Filtraèné a ventilaèné zariadenie pracuje s obehovým vzduchom, regeneraèné zariadenie ho zbavuje kyslièníka
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uhlièitého a kyslíkové zariadenie ho dopåòa kyslíkom. Na zniovanie koncentrácie kyslièníka uhlièitého v úkryte sú
v systéme filtraèných a ventilaèných zariadení zabudované absorpèné nádre s regeneraènou náplòou a na dopåòanie vzduchu kyslíkom tlakové kyslíkové f¾ae.
Prevádzková doba jednej náplne absorpèných nádob je uvedená v tabu¾ke:
Poèet osôb v úkryte

Doba funkcie jednej náplne
absorpèných nádob (240 kg pohlcovaèa)
v hodinách
90
45
31
23
19
15 1/2
13 1/2
12 1/2
11 1/2
10

20
40
60
80
100
120
140
150
160
180

Prevádzková doba jednej súpravy kyslíkových flia je uvedená v tabu¾ke:
Poèet osôb v úkryte

20
40
60
80
100
120
140
150
160
180

FVZ 300a  typ 60
4 ks kyslíkových flia
poèet hodín
40
20
13
10
8
6 1/2
6
5 1/2
5
4 1/2

FVZ 300a  typ 55
6 ks kyslíkových flia
poèet hodín
60
30
20
15
12
10
8 1/2
8
7 1/2
6 1/2

E. POSTUP OBSLUHY PRI ZAVÁDZANÍ PREVÁDZKOVÝCH REIMOV FVZ
E.1. Podmienky bezpeènej ochrany ukrývaných osôb
Na zachovanie èistého, nezamoreného prostredia v úkryte sa musí privádza vonkají vzduch zbavený vetkých
nebezpeèných látok a vytvára v èistej èasti úkrytu pretlak oproti vonkajiemu prostrediu. Tento pretlak zabraòuje
prenikaniu nebezpeèných látok do èistej èasti úkrytu netesnosami. Zachovanie stáleho pretlaku v úkryte je jednou
z hlavných podmienok bezpeènej ochrany ukrývaných osôb. Aby sa mohlo tejto podmienke vyhovie, je potrebné, aby
obsluha FVZ manipulovala s jednotlivými prvkami FVZ tak, aby nedochádzalo k zniovaniu stanovenej hodnoty pretlaku alebo k vytvoreniu podtlaku oproti vonkajiemu prostrediu.
Pri zavádzaní prevádzkových reimov a pri ich zmenách treba, aby obsluha
a) FVZ radu 50, 100, 200, 300 a 1000 vetkých typov postupovala pod¾a funkènej a ovládacej schémy prísluného intalovaného FVZ a pod¾a návodu na obsluhu a prevádzku dodávaného výrobcom zariadenia,
b) FVZ-STOÚ ER (ES) a FVZ-SPRÚ postupovala pod¾a funkènej a prevádzkovej schémy prísluného intalovaného
FVZ a prevádzkového predpisu spracovaného projektantom navrhnutého zariadenia.
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E.2. Umiestnenie prevádzkových schém FVZ
Prevádzkové schémy FVZ sa odporúèa umiestni na vidite¾nom mieste v strojovni FVZ a je potrebné ich chráni
pred pokodením.

F. DOKUMENTÁCIA PRE ÚDRBU A PREVÁDZKU OCHRANNÝCH STAVIEB
F.1. Dokumentácia pre údrbu
F.1.1. Grafická èas
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(1) Grafická èas dokumentácie úkrytu sa vyhotovuje v dvoch výtlaèkoch a obsahuje
situaèný plán úkrytu vzh¾adom na okolitú zástavbu,
pôdorys úkrytu s vyznaèením únikových ciest, a to núdzového východu  výlezu,
rez úkrytovým priestorom s vyznaèením poètu podlaí nad úkrytom,
funkènú schému filtraèného a ventilaèného zariadenia,
schému rozvodu elektrickej energie,
schému rozvodu vody,
schému kanalizácie.

(2) Na schémach majú by vyznaèené uzatváracie a ovládacie prvky. Pri úkrytoch s malou kapacitou a s jednoduchými rozvodmi ininierskych sietí je moné zakresli tieto rozvody s vyznaèením uzatváracích a ovládacích prvkov
do pôdorysu úkrytu. Jeden výtlaèok tejto dokumentácie bude uloený u pracovníka povereného plnením úloh CO
a druhý výtlaèok bude umiestnený v úkryte.
F.1.2. Kniha údrby
Kniha údrby úkrytu slúi na vedenie záznamov o vykonaných úkonoch údrby. Obsahuje preh¾ad jednotlivých
úkonov s uvedením èasových intervalov ich vykonania. Knihu údrby vedie údrbár úkrytu pod¾a prílohy è. 9.
F.1.3. Funkèná schéma FVZ  vetranie
Na zachovanie stavebných kontrukcií a technického vybavenia v dobrom technickom stave je potrebné udriava
v úkryte relatívnu vlhkos vzduchu niiu ako 80 %, ktorú zabezpeèíme prevádzkovým reimom vetranie  pod¾a
funkènej schémy. Dátum a dåka prevádzky sa zaznamenávajú do prevádzkovej knihy FVZ.
F.1.4. Údrba technologických a strojových zariadení
(1) V usmernení pre obsluhu a údrbu úkrytov je potrebné uvies zoznam najdôleitejích úkonov a opatrení, ktoré
sa vzahujú na prevádzkyschopnos úkrytu. Sú to:
a) návod na obsluhu náhradného zdroja elektrickej energie,
b) návod na obsluhu filtraèného a ventilaèného zariadenia,
c) schéma ovládania rozvádzaèov,
d) èinnos a prevádzka akumulátorovne,
e) návod na údrbu tlakových nádob a èerpadiel,
f) návod na obsluhu signalizaèných a blokovacích zariadení.
(2) Prevádzkové knihy dodáva výrobca jednotlivých zariadení s uvedenými východiskovými údajmi zameranými na
preberanie zariadení a pravidelné vykonávanie revízií a kontrol.
F.1.5. Zoznam materiálneho vybavenia
Zoznam materiálneho vybavenia, náhradných dielcov a prevádzkových materiálov pre ochrannú prevádzku sa
spracúva pod¾a ustanovení predpisov pre obsluhu a údrbu jednotlivých zariadení alebo pod¾a dokumentácie, ktorú
dodáva výrobca spolu so zariadením. Prísluenstvo a náhradné dielce FVZ a náhradného zdroja elektrickej energie
dodáva výrobca jednotlivých druhov a typov k technologickým celkom ako súèas dodávky. Ostatné vybavenie sa zaznamenáva v inventárnom zozname.
F.1.6. Originály protokolov o skúkach a revíziách stanovených zariadení
Originály protokolov o skúkach prevádzkyschopnosti a odborných prehliadkach stanovených zariadení sú vdy
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uloené u zamestnanca povereného úlohami CO objektu. Tento zamestnanec na základe výsledkov protokolov
a predpísaných termínov revízií a kontrol spracúva rozpis základných úkonov údrby a kontrol.
F.2. Dokumentácia pre prevádzku
F.2.1. Poiarny poriadok pracoviska a poiarne poplachové smernice
Poiarny poriadok pracoviska2) a plán rozmiestnenia hasiacich prístrojov a náradia vrátane poiarnych poplachových smerníc3) sa spracúva len pre ve¾kokapacitné alebo pôdorysne èlenité úkryty. Tento poriadok spracúva technik
poiarnej ochrany.
F.2.2. Úkrytový poriadok
(1) Úkrytový poriadok obsahuje vetky rozhodujúce skutoènosti dôleité pre udranie poriadku a disciplíny pri obsadzovaní úkrytu a pri pohybe v òom. Umiestòuje sa pri vstupe do priestoru pre ukrývané osoby, prípadne do vetkých úsekov pre ukrývané osoby, ak je úkryt èlenený.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Úkrytový poriadok pod¾a prílohy è. 7 obsahuje
evidenèné (poradové) èíslo úkrytu,
adresu úkrytu s vyznaèením kapacity,
zoznam èlenov drustva ochrannej stavby s uvedením ich funkcie  dopåòa sa pri bojovom obsadení úkrytu,
zoznam predmetov, ktoré je zakázané bra do úkrytu,
veobecné pokyny na správanie a povinnosti ukrývaných osôb v úkryte,
poradie pre odchod ukrývaných osôb z úkrytu po skonèení ochrannej prevádzky,
dôleité adresy a telefónne èísla, napríklad pohotovostnej sluby prvej pomoci, hasièskej jednotky.

(2) V kadom úkryte je potrebné, aby bol uloený formulár na vyhotovenie zoznamu ukrývaných osôb. Na formulári
je potrebné ma uvedené evidenèné èíslo úkrytu, adresu úkrytu, prípadne objektu  závodu, v ktorom sa úkryt nachádza, jeho kapacitu, dátum a èas obsadenia úkrytu drustvom ochrannej stavby. Zoznam ukrývaných osôb sa vyhotovuje v dvoch výtlaèkoch. Pri vyplòovaní zoznamu ukrývaných osôb je potrebné uvies meno, priezvisko a rodné
èíslo ukrývanej osoby, adresu trvalého pobytu. V poznámke sa uvádzajú iné dôleité údaje o ukrývanej osobe, ako napríklad profesia  odbornos, zdravotný stav.
F.2.3. Prevádzková kniha FVZ
(1) Kadý úkryt, v ktorom je intalované FVZ, má by vybavený prevádzkovou knihou. V prípade, e v úkryte sú intalované dve alebo viac FVZ, má kadé FVZ samostatnú prevádzkovú knihu pod¾a prílohy è. 8.
(2) Prevádzková kniha FVZ je urèená na vedenie základných hodnôt elementov, výkonov a èastí FVZ, ktoré boli zistené pri preberaní FVZ. Uvedené základné hodnoty slúia na porovnanie s kontrolnými hodnotami, ktoré sa budú zisova v predpísaných èasových intervaloch, pri overovaní funkènej spo¾ahlivosti naintalovaného FVZ. Okrem toho
sa do prevádzkovej knihy zaznamenávajú druhy a dåka prevádzky, výmena alebo oprava dielov FVZ a kadá èinnos
spojená s obsluhou alebo údrbou naintalovaného FVZ.
(3) V prevádzkovej knihe FVZ sa uvedie osoba, ktorá FVZ prevzala a vykonáva obsluhu, a osoba alebo firma, ktorá
vykonáva údrbu. Tieto osoby vykonávajú záznamy do prevádzkovej knihy FVZ.
F.2.4. Kniha kontrol
Kniha kontrol slúi na záznamy o vykonaných kontrolách v ochrannej stavbe zodpovednými pracovníkmi poverenými plnením úloh CO pod¾a prílohy è. 10.
F.2.5. Kniha prevádzky technologických zariadení
Knihu prevádzky technologických zariadení dodávajú jednotliví výrobcovia týchto zariadení ako súèas dodávky.
Do tejto knihy sa zapisujú vetky úkony súvisiace s prevádzkou a spustením zariadení, zmeny technických parametrov, opravy a vykonané revízie.

2
3

) § 26 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. o poiarnej prevencii v znení vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 591/2005 Z. z.
) § 27 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 121/2002 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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Preh¾ad pouitých skratiek
OÚ

 odolný úkryt

PÚ

 plynotesný úkryt

JÚBS

 jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne

CHP

 chránené pracovisko

FVZ

 filtraèné a ventilaèné zariadenie

TUKM

 tlakový uzáver s kovovou membránou

FVS

 filter vlokový stenový

HPF

 hrubý prachový filter

JPF

 jemný prachový filter

KF (FP)  kolektívny filter
LPU

 ¾ahký plynotesný uzáver

TPU

 aký plynotesný uzáver

DA

 dieselelektrický agregát (náhradný zdroj elektrickej energie)

ÈFV

 èiastoèná filtroventilácia

FV

 filtroventilácia

I

 izolácia

IR

 izolácia s regeneráciou vzduchu

PHM

 pohonné hmoty a mazivá

BBP

 bojové biologické prostriedky

AKU

 akumulátorovòa
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Príloha č. 7
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ÚKRYTOVÝ PORIADOK
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_7.pdf
Príloha è. 7
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

ÚKRYTOVÝ PORIADOK

Evidenèné èíslo úkrytu: ...............................................................
Adresa úkrytu: ............................................................................
Kapacita úkrytu: .........................................................................
Maximálny poèet ukrývaných osôb: .............................................
Drustvo ochrannej stavby
Vedúci: .......................................................................................
Obsluha FVZ: .............................................................................
Hasiè: .........................................................................................
Poriadková sluba: ......................................................................

a)
b)
c)
d)

Zoznam vecí, ktoré je zakázané bra do úkrytu:
zbrane vetkého druhu, alkohol, zapáchajúce a ¾ahko zápalné látky,
objemné predmety, koèíky, periny a podobne,
domáce zvieratá, psy, maèky a iné,
zapa¾ovaèe, cigarety, ponorné varièe, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.

Veobecné usmernenie pre správanie a povinnosti ukrývaných osôb
1. Disciplinovane sa riadi ustanoveniami úkrytového poriadku a dba na pokyny velite¾a úkrytu a èlenov drustva
a by im nápomocní.
2. Stara sa o svoje osobné veci, udriava v pohotovosti svoje prostriedky individuálnej ochrany a poui ich okamite, ak vydá na to pokyn velite¾ úkrytu.
3. etri vodou, jedlom a pitím.
4. Zbytoène nepouíva sociálne zariadenie úkrytu, udriava èistotu a poriadok pri osobnej hygiene.
5. Zdriava sa v urèenom priestore, zbytoène sa neprechádza a hlasne nehovori.
6. Správa sa pokojne a disciplinovane, vzájomne si pomáha, najmä starím osobám a enám.
7. Dodriava èas urèený na pracovné úkony, odpoèinok a dodriava stanovený reim ivota v úkryte.
8. Nefajèi, nezapa¾ova svieèky, lampy, zapa¾ovaèe, nepouíva varièe a iné zdroje tepla a svetla s otvoreným ohòom.
V úkryte nie je dovolené vari.
9. Ukrývané osoby sú povinné vykonáva pomocné práce pod¾a poiadaviek velite¾a úkrytu alebo èlenov drustva.
Pôjde najmä
a) o ruèný pohon FVZ,
b) o ruèné preèerpávanie splakov  likvidáciu suchých záchodov,
c) o výkon sluby pri vchode do úkrytu, dozor pri sociálnych zariadeniach,
d) o doplòovanie zásob vody a potravín.
10. Ubytované osoby sú povinné pod¾a urèenia velite¾a úkrytu zúèastni sa na vyslobodzovacích prácach v prípade zavalenia úkrytu.
11. Striedanie osôb organizuje velite¾ úkrytu pod¾a obanosti a namáhavosti pracovných úkonov.

532/2006 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 33

Zoznam ukrývaných osôb
Evidenèné èíslo úkrytu: ...............................................................
Adresa úkrytu: ............................................................................
Kapacita úkrytu: .........................................................................
Dátum obsadenia: .......................................................................
Èas obsadenia: ...........................................................................
Velite¾: ........................................................................................

Por.
èís.

Meno a priezvisko

Rodné èíslo

*) Do poznámky treba uvies:  profesia  odbornos,
 chorý,
 invalidný a podobne.

Adresa
trvalého pobytu

Poznámka*)
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Príloha č. 8
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

PREVÁDZKOVÁ KNIHA FILTRAČNÉHO A VENTILAČNÉHO ZARIADENIA
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_8.pdf
Príloha è. 8
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

PREVÁDZKOVÁ KNIHA
FILTRAÈNÉHO A VENTILAÈNÉHO ZARIADENIA

FVZ ...................

 TYP .........................

ADRESA A NÁZOV STAVBY CO

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

EVIDENÈNÉ ÈÍSLO

....................................................................................
....................................................................................

ADRESA SPRÁVCU STAVBY

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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ZÁZNAM O PREVZATÍ FVZ DO UÍVANIA
FILTRAÈNÉ A VENTILAÈNÉ ZARIADENIE

FVZ 300 .....  TYP 60

Vyhovuje predpísaným podmienkam, bolo overené vetracou skúkou vykonanou pod¾a Predpisu pre vetranie filtroventilaèného zariadenia FVZ 300 (a, b, c)  typ 60 a bolo prevzaté protokolom ...............................................
...........................................................

Dátum prevzatia: ...................................................................................
Preberací orgán: ....................................................................................
Nadriadená zloka CO: ...........................................................................
Nájomca: ...............................................................................................
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OBSLUHA FVZ
Niie uvedené osoby poverené obsluhou filtraèného a ventilaèného zariadenia potvrdzujú, e boli oboznámené so
základnou obsluhou a údrbou FVZ pri prevádzke a s Predpisom pre obsluhu a údrbu FVZ 300 (a, b, c)  typ 60,
pod¾a ktorého treba postupova pri údrbe a prevádzke FVZ. Tento predpis má obsluha k dispozícii.
Pri prípadnom odovzdávaní FVZ novým osobám do obsluhy je doterajia obsluha povinná zoznámi novú obsluhu
okrem uvedeného predpisu s celým úkrytom a odovzda FVZ s prísluenstvom a náhradnými dielcami, ako je uvedené v citovanom predpise.

Por. èís.
záznamu

Dátum

FVZ prevzal a obsluhu
vykonáva

Podpis

Kontrolný
orgán

1.
2.

ÚDRBA FVZ
Odbornú údrbu filtraèného a ventilaèného zariadenia vykonávajú tieto osoby (podnik):
Por. èís.
záznamu

Dátum

FVZ prevzal a údrbu
vykonáva

Podpis

Kontrolný
orgán

1.
2.

KONTROLNÉ HODNOTY FVZ 300 ......  TYP 60
Dátum

Hodnoty odporu v mm vod. ståp. (Pa) pri vetraní. Mnostvo nasávaného
atmosférického vzduchu nie je kontrolované.
Merané diely a èasti FVZ
Sacie prívody

h1

h2

Tlakové uzávery

h1
TUKM1

HPF
hHPF

Rozvodné
potrubie
h3

Podpis

h2
TUKM2

Kontrolné hodnoty namerané pri kontrole funkènosti FVZ

Poznámka
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KONTROLA PLYNOTESNOSTI SACEJ STRANY
Maximálny dovolený pokles tlaku je 20 mm (200 Pa) vodného ståpca za 1 minútu.
Dátum

Druh skúky

Odchýlka
prietoku v litroch

Podpis

Poznámka

Údaje doplnené z technickej správy projektu
(doplní sa pri preberacom konaní)
Kubatúra úkrytu za plynotesným predelom .............................. m3
Prevádzkový materiál
a) filtraèné jednotky
JPF  300 ........................................................................................... _______ kusov
KF  100 ........................................................................................... _______ kusov
b) materiál pre regeneráciu vzduchu poèas .............................................. _______ hodín
len pri FVZ 300a
absorpèný materiál ............................................................................. _______ sudov
kyslík ................................................................................................ _______ flia

KONTROLA MNOSTVA KYSLÍKA PRETEKAJÚCEHO PRIETOKOMEROM
(Záznam z kontroly vypracuje osoba vykonávajúca odbornú prehliadku FVZ)

Dovolený rozdiel pretekajúceho mnostva kyslíka je +/7,5 litra meraného poèas 3 minút.
Dátum

Druh skúky

Odchýlka
prietoku v litroch

Podpis

Poznámka

ZÁZNAM O PREVÁDZKE FVZ A ÈINNOSTI OBSLUHY
Dátum

Popis prevádzky FVZ alebo èinnosti obsluhy

Doba èinnosti
FVZ v hod.

Podpis
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ZÁZNAM O ÈINNOSTI ÚDRBY FVZ
Dátum

Èinnos údrby

Podpis

ZÁZNAMY KONTROLNÉHO ORGÁNU
Dátum

Záznam kontrolného orgánu

Podpis
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Príloha č. 9
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

KNIHA ÚDRŽBY OCHRANNEJ STAVBY
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_9.pdf
Príloha è. 9
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

KNIHA ÚDRBY
OCHRANNEJ STAVBY

Evidenèné èíslo stavby:
Adresa:
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA TÝDEÒ
Úkony
1. Kontrola teploty a vlhkosti vzduchu v objekte

Záznam sa vykonáva
Kniha kontrol

2. Vetranie objektu vonkajím vzduchom cez vstupy

Kniha kontrol

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 2 × ZA TÝDEÒ
Úkony
1. Prevádzka dieselelektrického agregátu na 50 % zaaenie
2. Vetranie objektu cez FVZ na prevádzku vetranie

Záznam sa vykonáva
Prevádzková kniha DA
Prevádzková kniha FVZ

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA MESIAC
Úkony

Záznam sa vykonáva

A. Stavebné kontrukcie
Záznamový list M
1. Kontrola prenikania vlhkosti alebo vody do úkrytu a odstránenie chýb, ktoré to spôsobujú
2. Odvodnenie tlmiacich zberaèov
3. Kontrola funkcie kanalizaèných uzáverov
4. Kontrola tesnosti vodovodného potrubia, záchodových uzáverov
5. Kontrola odpadu umývadiel a záchodových mís
6. Kontrola funkcie vodárne
7. Zalievanie podlahových vpustí
8. Kontrola funkcie kalového èerpadla
9. Kontrola vykurovacích telies vetkých druhov
B. FVZ
1. Kontrola odporov sacej strany pri prevádzke vetranie
2. Kontrola odporu HPF pri prevádzke vetranie
3. Vyèistenie a doplnenie meraèov odporu kvapalinou

Záznamový list M

C. DA
1. Kontrola hustoty elektrolytu, nakonzervovanie vývodov

Záznamový list M

E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)
1. Kontrola správnej funkcie odvetrávacieho zariadenia

Záznamový list M
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 3 MESIACE
Úkony
A. Stavebné kontrukcie
1.
2.
3.
4.

Kontrola stavu núdzového výlezu, odvodnenie a priechodnos
Kontrola stavu nasávacích a výdychových hlavíc  miesta v teréne i v stavbe
Kontrola funkcie servomotora uzatvárania dverí a uzáverov
Vypustenie, èistenie a dezinfekcia nádrí pitnej vody a bazénov

B. FVZ
1.
2.
3.
4.

Záznam sa vykonáva
Záznamový list 3M

Záznamový list 3M

Kontrola mnostva oleja v prevodovej skrini ventilátora
Hustota oleja
Kontrola tlaku v kyslíkových f¾aiach
Kontrola tesnosti kyslíkového zariadenia

C. DA

Záznamový list 3M

1. Kontrola a doplnenie tukovej náplne na mazanie loísk vodného èerpadla

D. Elektrointalácia
1. Kontrola technického stavu vodièov, svietidiel, spínaèov, katu¾ových rozvodov
a zásuviek
2. Prevádzková kontrola svietidiel a zásuviek

Záznamový list 3M
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 6 MESIACOV
Úkony
A. Stavebné kontrukcie

Záznam sa vykonáva
Záznamový list 6M

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontrola stavu a údrba omietok a muriva
Kontrola stavu a údrba podlahy
Kontrola stavu tlmiacich zberaèov
Konzervácia nenatrených kovových èastí kanalizaèných uzáverov
Kontrola funkcie akumulaèného zberaèa septika
Oetrenie a vyèistenie elektrickej èasti servomotora  vykonáva odborne spôsobilá
osoba
7. Konzervácia zubov kôl riadiaceho ústrojenstva a ostatných nenatrených kovových
èastí servozariadenia
8. Kontrola uskladnenia gumových tesnení a lepidiel, riedidiel a konzervaèných roztokov k tlakovo-plynotesným dverám a poklopom

B. FVZ
1.
2.
3.
4.

Kontrola
Kontrola
Kontrola
Kontrola

Záznamový list 6M
stavu akých a ¾ahkých plynotesných uzáverov
plynotesných klapiek
ovládate¾nosti regulaènej klapky
nátrubku na meranie pretlaku

C. DA

Záznamový list 6M

1. Odstránenie prachu zvnútra rozvádzaèa  vykonáva odborne spôsobilá osoba
2. Kontrola dosadania kartáèov na komutátor budièa, oèistenie a vyfúkanie prachu
pri alternátore  vykonáva odborne spôsobilá osoba

D. Elektrointalácia

Záznamový list 6M

1. Kontrola technického stavu prívodných káblov k elektrickým zariadeniam

E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)
1. Èistenie odvodného miesta  vyústenia odvodu

Záznamový list 6M
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA ROK

Úkony
A. Stavebné kontrukcie

Záznam sa vykonáva
Záznamový list R

1. Kontrola údrby plynotesných predelov, napríklad zárubní tlakovo-plynotesných
dverí a poklopov, prestupov intalácií, kontrukèných pár
2. Obnova oznaèenia O  Z
3. Vyèistenie a oprava núdzových výlezov
4. Oprava povrchovej ochrany kovových èastí vzduchovodných ciest
5. Kontrola, èistenie, prípadne oprava expanznej komory výfuku DA
6. Rozobranie, vyèistenie, obnova náterov a konzervácia kanalizaèných uzáverov
7. Èistenie podlahových vpustí
8. Kontrola prietokovosti kanalizaèného potrubia
9. Vyèistenie potrubia kalového èerpadla
10. Výmena oleja v skrini ovládacieho mechanizmu servomotora
11. Oetrenie a údrba vodovodných a ostatných uzáverov
12. Vyèerpanie vody z nádre, studne (vyèistenie, prehliadka)
13. Oprava, obnova povrchových dverí, poklopov, konzervácia klzných èastí
14. Kontrola obsahu aktívneho chlóru v pitnej vode v nádri  vykonáva odborne spôsobilá osoba
15. Kontrola zdravotnej nekodnosti pitnej vody z vlastnej studne  vykonáva
odborne spôsobilá osoba
B. FVZ

Záznamový list R

1. Kontrola odporu rozvodnej siete za výtlakom ventilátora pri prevádzke vetranie
2. Vyèistenie, nakonzervovanie a obnovenie povrchovej ochrany tesnenia TPU a LPU
3. Kontrola uskladnenia náhradných a demontovate¾ných dielov pod¾a predpisu o FVZ
pre mierovú a bojovú prevádzku
4. Kontrola a oprava povrchovej ochrany FVZ
5. Obnova konzervácie ostatných dielov

C. DA

Záznamový list R

1. Kontrola a oprava povrchovej ochrany chladiaceho systému motora, obnova konzervácie uzatváracích elementov
2. Kontrola a oprava povrchovej ochrany systému na chladenie vzduchu v strojovni
3. Kontrola a oetrenie jednotlivých dielov rozvádzaèa
4. Výmena tuku v loiskách dynama
5. Odborná prehliadka (mobilný DA)

E. Odvetrávanie akumulátorovne (AKU)
1. Kontrola a oprava povrchovej ochrany vetkých èastí a dielov, konzervácia

Záznamový list R
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 2 ROKY
Úkony
A. Stavebné kontrukcie

Záznam sa vykonáva
Záznamový list 2R

1. Vyèistenie a natretie kovových èastí núdzových výlezov
2. Vyèistenie elektromotora kalového èerpadla, premazanie loísk  vykonáva odborne
spôsobilá osoba
3. Oetrenie a údrba jednotlivých dielov domácej vodárne  vykonáva odborne spôsobilá osoba

Záznamový list 2R

B. FVZ
1. Demontá a vyèistenie tlakových uzáverov s kovovou membránou, oprava povrchovej ochrany, výmena tesnenia a odkalenie akých rohových uzáverov

Záznamový list 2R

D. Elektrointalácia
1. Odborná prehliadka a skúka celého rozvodu vrátane prívodu od trafostanice, napríklad uzemnenia, nulovania, technického stavu, a náhradného zdroja  vykonáva
odborne spôsobilá osoba len v ochranných stavbách s kapacitou nad 250 ukrývaných  dvojúèelovo vyuívaných

ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 3 ROKY
Úkony
A. Stavebné kontrukcie

Záznam sa vykonáva
Záznamový list 3R

1. Obnova náterov kovových èastí vzduchových ciest
B. FVZ
1. Revízia funkènej schopnosti FVZ  vykonáva odborne spôsobilá osoba

Záznamový list 3R
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ZOZNAM ÚKONOV VYKONÁVANÝCH 1 × ZA 5 ROKOV
Úkony
A. Stavebné kontrukcie
1. Èistenie tlmiacich zberaèov  prepranie náplne
2. Oèistenie a obnova náterov kovových èastí tlmiacich zberaèov
3. Oprava omietok tlmiacich zberaèov
4. Odstránenie usadeného kalu v septiku
5. Revízia domácej vodárne  vykonáva odborne spôsobilá osoba
6. Revízia bojlerov a ostatných tlakových nádob  vykonáva odborne spôsobilá osoba

Záznam sa vykonáva
Záznamový list 5R

B. FVZ

Záznamový list 5R

1. Revízia a plnenie kyslíkových flia  vykonáva odborne spôsobilá osoba
D. Elektrointalácia
1. Odborná prehliadka a skúka celého rozvodu vrátane prívodu od trafostanice, napríklad uzemnenia, nulovania, technického stavu, a náhradného zdroja  vykonáva odborne spôsobilá osoba

Záznamový list 5R
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ZÁZNAMOVÝ

LIST

M

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:

Èíslo
úkonu
1

Stavebné kontrukcie

2

3

4

5

6

7

8

9

FVZ

1
2

DA

1

AKU

3

1

MESIAC
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.
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ZÁZNAMOVÝ

LIST
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3M

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:

Èíslo
úkonu
I.

Stavebné
kontrukcie

1

2

3

4

1

FVZ

2

3

DA

4

1

Elektro

1

2

II.

R ok

R ok

tvrrok

tvrrok
III.

IV.

I.

II.

III.

IV.
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ZÁZNAMOVÝ

LIST

6M

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:

Èíslo úkonu

Rok

Poznámka

tvrrok
I.

II.

III.

IV.

1

Stavebné
kontrukcie

2
3
4
5
6
7
8

FVZ

1
2
3

DA

4
1

Elektro

AKU

2
1
1

2

Do kolónky poznámka v prípade chyby alebo poruchy vyplni: vykonaný úkon, dátum, podpis

532/2006 Z. z.
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ZÁZNAMOVÝ

LIST

R

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:
Èíslo úkonu

1
2
3
4

Stavebné
k on  t r u k c i e

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FVZ

1
2
3
4
5

DA

1
2
3

AKU

4
1

Rok
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ZÁZNAMOVÝ

LIST
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2R

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:

Èíslo úkonu
Stavebné
kontrukcie

Rok

Poznámka

1
2
3

FVZ

1

Elektro

1

ZÁZNAMOVÝ

LIST

3R

Do kolónky vyplni: CH  chyba, P  porucha,
BCH  bez chyby, BP  bez poruchy
Dátum:

Èíslo úkonu

Rok

Poznámka

Stavebné
kontrukcie
FVZ

ZÁZNAMOVÝ

LIST

5R

Do kolónky vyplni: dátum
Do poznámky: firma, odborník

Èíslo úkonu

Stavebné
kontrukcie

1
2
3
4
5
6
FVZ

1

Rok

Poznámka
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Príloha č. 10
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

KNIHA KONTROL
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_10.pdf
Príloha è. 10
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

Ev. è. úkrytu: .........................................

KNIHA KONTROL
(dislokácia  názov)

Dátum

Kontrolu vykonal
orgán, meno
a priezvisko

Výsledok kontroly

Termín
odstránenia
chyby alebo
poruchy

Poznámka
o splnení
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Príloha č. 11
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

ZÁZNAM HLÁSENIA ZISTENÝCH CHÝB ALEBO PORÚCH
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_11.pdf
Príloha è. 11
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

ZÁZNAM HLÁSENIA ZISTENÝCH CHÝB ALEBO PORÚCH
P. è.

Dátum

Chyba alebo porucha

Chybu alebo
poruchu
hlásil

Komu

Podpis

532/2006 Z. z.
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Príloha č. 12
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA
A. Textová časť
1. Textová časť plánu ukrytia v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja a
obvodného úradu obsahuje najmä:
a) zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia,
b) súhrnné prehľady stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva, zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi,
c) prehľad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia v Jaslovských
Bohuniciach,
d) prehľad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia v Mochovciach,
e) prehľad dvojúčelového využívania ochranných stavieb,
f) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte obvodného úradu
v sídle kraja a obvodného úradu,
g) register odolných úkrytov a plynotesných úkrytov.
2. Textová časť plánu ukrytia obce obsahuje najmä:
a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia,
b) prehľad stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva v obci,
c) prehľad ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci,
d) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,
e) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
f) evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov pre obyvateľstvo,
g) určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov,
h) počet úkrytových družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.
3. Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými
osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi obsahuje najmä:
a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti,
b) prehľad ukrytia,
c) rozpočet, materiálne
starostlivosti,

zabezpečenie

ukrytia

zamestnancov

a

osôb

prevzatých

do

d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e) evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov,
f) určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov,
g) počet a zloženie úkrytových družstiev.
B. Grafická časť
a) Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle
kraja, obvodného úradu a obce sa vypracúva samostatne na mapách.
b) Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle
kraja a obvodného úradu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách odolných úkrytov a
plynotesných úkrytov.
c) Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách
ochranných stavieb.
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d) Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými
osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a
obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
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Príloha č. 13
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA PRÁVNICKÝMI OSOBAMI A
FYZICKÝMI OSOBAMI - PODNIKATEĽMI
DynamicResources\d0c4ecd3-4594-4a83-8ac0-ec75cb924008_12.pdf

Príloha è. 13
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA
PRÁVNICKÝMI OSOBAMI A FYZICKÝMI OSOBAMI  PODNIKATE¼MI
Plán ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a fyzickými osobami  podnikate¾mi sa spracúva v tomto rozsahu:
A. Textová èas
a)
1. Struèná charakteristika objektu v stave bezpeènosti i v èase vojny a vojnového stavu  poèty zamestnancov, osôb
prevzatých do starostlivosti, zmennos a podobne.
2. Uvedenie východiskových údajov o celkovej potrebe zabezpeèenia ukrytia v objekte vo vzahu k tejto vyhláke.
3. Uvedenie údajov o ochranných stavbách plánovaných pre ukrytie objektu pod¾a druhu ochrannej stavby. Ich mierové vyuívanie, vybavenie FVZ, KF. Aké prevádzkové reimy mono zabezpeèi a podobne.
4. Opis prác súvisiacich so spohotovením urèených priestorov, rozpoèet potrebného materiálu a spôsob jeho zabezpeèenia, osoby urèené na realizáciu a podobne.

b) Preh¾ad ukrytia osôb prevzatých do starostlivosti
Tabu¾ka

è. 1
Názov organizácie

Poèet osôb prevzatých do starostlivosti

1

2

Organizácie spolu:

Por. èíslo úkrytu pre osoby
prevzaté do starostlivosti
3

2
xxxx xxx
xxxx xxx

1
2

1

60
50

JÚBS
JÚBS

2

1

Plynotesné
úkryty

poèet
kapacita
5
6
1
100
poèet ukrývaných
osôb
1
100

poèet
kapacita
3
4
1
150
poèet ukrývaných
osôb
1
150

poèet
kapacita
7
8
2
110
poèet ukrývaných
osôb
2
70

Jednoduché
úkryty budované
svojpomocne

6
Admin. budova
Výrobná hala
Sklad hotových výrobkov
Sklad hotových výrobkov
Fa Balex s. r. o.

Urèená na ukrytie
(prevádzka, zariadenie,
hala, dom è. a pod.)

Odolné
úkryty

xy
xy

5
xy
xy

Umiestnenie
ochrannej stavby
(prevádzka,
zariadenie, hala,
dom è. a pod.)

poèet
kapacita
9
10
4
360
poèet ukrývaných
osôb
4
320

e) Evidenèné listy odolných a plynotesných úkrytov

+40

Prebytok
(+)
kapacity
Úbytok
(-)
8



+30
+10

OÚ, PÚ, JÚBS
spolu

320

7
150
70
30
30
40

Poèet
ukrývaných
osôb

100

11

%
zabezpeèenia

+40

12

Prebytok (+)
kapacity
Úbytok
(-)

Tabu¾ka

osoby prevz. do
starost.

9

Poznámka

Tabu¾ka

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Poznámka: ståpec 2  Celkový poèet osôb na ukrytie vrátane osôb prevzatých do starostlivosti najpoèetnejej zmeny zamestnancov.

320

Poèet
zamestnancov
najpoèetnejej
zmeny

Názov
objektu

è. 3

360

4
150
100

Kapacita

3
OÚ
PÚ

Typ

d) Súhrnný preh¾ad ukrytia

SPOLU

Èíslo
ochrannej
stavby

Por.
èís.

è. 2

c) Preh¾ad ochranných stavieb a poèet ukrývaných osôb
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Ukrýva sa

Poèet
osôb
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

JÚBS
kapacita

Tabu¾ka

g) Legenda

f) Vyznaèenie stavieb, v ktorých sa manipuluje s nebezpeènými látkami

e) Vyznaèenie stavieb s nepretritou výrobou, kde nie je moné okamite zastavi výrobu (postupné eliminovanie výrobného procesu)

d) Vyznaèenie poètu zamestnancov najpoèetnejej zmeny v jednotlivých stavbách

c) Vyznaèi smery príchodu z jednotlivých stavieb areálu do úkrytov objektu s poètom osôb na ukrytie tak, aby sa dodrali dochádzkové vzdialenosti

b) Zakreslenie rozmiestnenia jednotlivých ochranných stavieb s vyznaèením poradového èísla a kapacity ochrannej stavby

zamestnanci
a osoby prevzaté
do starostlivosti

è. 4

a) Súhrnný preh¾ad ukrytia v objekte

B. Grafická èas: Situaèný plán objektu vo vhodnej mierke

f) Urèovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne

532/2006 Z. z.
Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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PLÁN UKRYTIA OBJEKTU
STROJÁRNE DÚBRAVA a. s.
(VZOR)

532/2006 Z. z.

Obec

____________

____________

Èas obce
____________
Názov
organizácie

è. 1

Poèet
zamestnancov
najpoèetnejej
zmeny

poèet

kapacita

poèet

kapacita

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ

b) Preh¾ad ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci

poèet

kapacita

OÚ a PÚ
spolu

%
zabezpeèenia
v OÚ a PÚ

poèet

kapacita

JÚBS
spolu

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka

Obec je/nie je na území vymedzenom v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia. Celkový poèet obyvate¾stva v obci je ......... . obyvate¾ov. Na
území obce je evidovaných ......... odolných úkrytov pre kapacitu ......... . ukrývaných osôb a ......... . plynotesných úkrytov pre kapacitu ........ ukrývaných osôb, ktoré sú umiestnené v stavbách pod¾a § 4 ods. 4 a 5 tejto vyhláky a ako samostatne stojace, ak sú také v obci. Zabezpeèenie ukrytia na
území obce predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch ...... %, z toho v odolných úkrytoch ...... %, plynotesných úkrytoch ...... % a jednoduchých
úkrytoch budovaných svojpomocne ......... (uvies poèet JÚBS/kapacita) do 100 % z celkového poètu obyvate¾stva v obci.

a) Struèné zhodnotenie stavu zabezpeèenia ukrytia v obci

A. Textová èas

Na stupni obec sa spracúva dokumentácia plánu ukrytia obce v tomto rozsahu:

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBCE

Príloha è. 14
k vyhláke è. 532/2006 Z. z.
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Príloha č. 14
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBCE
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Obec

Urèenie
O, Z

FVZ  typ

Poèet
(ks)

Poèet
obyvate¾ov

poèet

kapacita

poèet

kapacita

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ

Revízia
(rok)

Poèet
(ks)

kapacita

OÚ a PÚ
spolu
poèet

ES 
typ

Tabu¾ka è. 2
Revízia
(rok)

f) Evidenèné listy odolných a plynotesných úkrytov, ktoré sú vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov

kapacita

JÚBS
spolu
poèet

Kyslíkové
f¾ae 
poèet (ks)

%
zabezpeèenia
v OÚ a PÚ

Revízia
(rok)

e) Evidenèné listy odolných a plynotesných úkrytov, ktoré sú vo vlastníctve obcí alebo v ich uívaní

Obec

Èas obce

Súhrnný preh¾ad ukrytia obyvate¾stva obce
è. 3

d) Preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia obyvate¾stva v obci

Evidenèné
èíslo

c) Preh¾ad technologických zariadení v OÚ a PÚ pre obyvate¾stvo

Poznámka: V prípade vo¾ných kapacít u právnických osôb a fyzických osôb  podnikate¾ov tieto vo¾né kapacity vyui v rámci ukrytia obyvate¾stva obce.

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka

Revízia
elektroint.
(rok)
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g) Zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne pre obyvate¾stvo

Evidenèné
èíslo

Adresa

Urèenie
O, Z

Druh
ochr.
stavby

Kapacita

Majite¾ (správca)
ochrannej stavby

Tabu¾ka è. 4

Poèet
osôb
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita

poèet

Dvojúèelové
vyuívanie
(áno, nie)

JÚBS
kapacita

è. listu vl.,
è. kolaud.
rozh., rok*

d) Legenda

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

c) Zakreslenie rozmiestnenia jednotlivých ochranných stavieb s vyznaèením poradového èísla a kapacity ochranných stavieb. Rieené územie rozdeli
do jednotlivých okruhov tak, aby sa dodrali maximálne dochádzkové vzdialenosti do jednotlivých ochranných stavieb

b) Zakreslenie moných zdrojov materiálov a techniky na spohotovenie a zvýenie ochranných vlastností JÚBS  stavebné organizácie, stavivá, stavebniny, kameòolomy, trkovne, pieskovne, cementárne, eleziarsky tovar a podobne

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Tabu¾ka è. 5

a) Súhrnný preh¾ad ukrytia obyvate¾stva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obci

B. Grafická èas: Mapa vo vhodnej mierke

Poznámka: druh ochrannej stavby = OÚ, PÚ, * osvedèenie o stavbe pod¾a § 104 stavebného zákona.

Por.
èís.

h) Zoznam odolných a plynotesných úkrytov pod¾a evidenèných èísiel

532/2006 Z. z.
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PLÁN UKRYTIA
OBYVATE¼STVA OBCE VLKANOVÁ
(VZOR)

K èíslu:

532/2006 Z. z.

obyvate¾stvo
zamestnanci

Ukrýva sa

Poèet
osôb

poèet

kapacita

poèet

kapacita

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ

c) Evidenèné listy odolných a plynotesných úkrytov

Obvod
spolu:

Obec

poèet

kapacita

OÚ a PÚ
spolu

%
zabezpeèenia
v OÚ a PÚ

Súhrnný preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia obyvate¾stva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti

b) Preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia v obvode

poèet

kapacita

JÚBS
spolu

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka è. 1

Celkový poèet obyvate¾stva v obvode je ......... obyvate¾ov. Na území obvodu je evidovaných ......... odolných úkrytov pre kapacitu ......... ukrývaných
osôb a ......... plynotesných úkrytov pre kapacitu ......... ukrývaných osôb, ktoré sú umiestnené v stavbách pod¾a § 4 ods. 4 a 5 tejto vyhláky a ako
samostatne stojace, ak v kraji také sú. Zabezpeèenie ukrytia na území obvodu predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch ......... %, z toho v odolných úkrytoch ...... %, plynotesných úkrytoch ...... % a jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne ......... (uvies poèet JÚBS/kapacita) do
100 % z celkového poètu obyvate¾stva v obvode.

a) Struèné zhodnotenie stavu zabezpeèenia ukrytia v obvode

A. Textová èas

Na stupni obvod sa spracúva dokumentácia plánu ukrytia obvodu v tomto rozsahu:

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBVODU

532/2006 Z. z.
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Príloha č. 15
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA OBVODU
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Obec

Evidenèné
èíslo
Adresa

Urèenie
O, Z
Druh
ochr.
stavby

Kapacita

Evidenèné
èíslo

Druh OS
(OÚ, PÚ)

Kapacita

Majite¾
ochrannej stavby

Nájomca

Majite¾
(správca)
ochrannej
stavby

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohroz.

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet
kapacipoèet
kapacita
ta

OÚ a PÚ
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v OÚ
a PÚ

JÚBS
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka è. 4

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Obvod
spolu:

Obec

Tabu¾ka è. 3

è. listu vl.,
è. kolaud. roz.,
rok*

Tabu¾ka è. 2

Dvojúèelové vyuívanie 
úèel

Dvojúèelové
vyuívanie
(áno, nie)

f) Preh¾ad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice po obciach  ak zasahuje

Por.
èís.

e) Preh¾ad dvojúèelového vyuívania ochranných stavieb v obvode

Poznámka: druh ochrannej stavby = OÚ, PÚ, * osvedèenie o stavbe pod¾a § 104 stavebného zákona.

Por.
èís.

d) Register odolných a plynotesných úkrytov pod¾a evidenèných èísiel
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet
kapacita
poèet
kapacita

OÚ a PÚ
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v OÚ
a PÚ

JÚBS
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka è. 5

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
poèet

OÚ

b) Zakreslenie oblasti ohrozenia v okolí jadrových zariadení

Obec
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita

poèet

JÚBS
kapacita

Tabu¾ka è. 6

a) Súhrnný preh¾ad ukrytia obyvate¾stva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v obciach  umiestnená mimo hraníc obvodu

B. Grafická èas: Mapa mierky 1 : 50 000

Obvod
spolu:

Obec

g) Preh¾ad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Mochovce po obciach  ak zasahuje

532/2006 Z. z.
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

JÚBS
kapacita

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

f) Legenda

e) Zakreslenie zdrojov stavebného materiálu, napríklad P  píly, L  lomy, S  sklady

Poznámka: V prípade, e v oblas ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia zasahuje iba èas obce, do ohrozeného územia sa zaradí celá obec.

Obvod

JÚBS
kapacita

Tabu¾ka è. 8

d) Vyznaèenie údajov o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Mochovce  ak zasahuje, umiestnená mimo hraníc obvodu

Obvod

Tabu¾ka è. 7

c) Vyznaèenie údajov o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice  ak zasahuje, umiestnená mimo hraníc obvodu
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PLÁN UKRYTIA OBYVATE¼STVA
OBVODU BANSKÁ BYSTRICA
(VZOR)
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet
kapacita
poèet
kapacita

zamestnanci  zamestnanci právnických osôb a fyzických osôb

OÚ a PÚ
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v OÚ
a PÚ

JÚBS
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Tabu¾ka

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Poznámka: obyvate¾stvo  poèet obyvate¾stva obvodu

Kraj
spolu:

Obec

è. 1

Súhrnný preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia obyvate¾stva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti po obvodoch

b) Preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia obyvate¾stva

Celkový poèet obyvate¾stva v kraji je ......... obyvate¾ov. Na území kraja je evidovaných ......... odolných úkrytov pre kapacitu ......... ukrývaných osôb
a ......... plynotesných úkrytov pre kapacitu ......... ukrývaných osôb, ktoré sú umiestnené v stavbách pod¾a § 4 ods. 4 a 5 tejto vyhláky a ako samostatne stojace (ak sú takéto v kraji). Zabezpeèenie ukrytia na území kraja predstavuje v odolných a plynotesných úkrytoch ......... %, z toho v odolných
úkrytoch ...... %, plynotesných úkrytoch ...... % a jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne ......... (uvies poèet JÚBS/kapacita) do 100 %
z celkového poètu obyvate¾stva v kraji.

a) Struèné zhodnotenie stavu zabezpeèenia ukrytia v kraji

A. Textová èas

Na stupni kraj sa spracúvajú preh¾ady ukrytia obyvate¾stva v tomto rozsahu:

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA KRAJA
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Príloha č. 16
k vyhláške č. 532/2006 Z. z.

VZOR SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE PLÁNU UKRYTIA KRAJA
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb

poèet

kapacita

poèet

kapacita

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet

kapacita

OÚ a PÚ
spolu

%
zabezpeèenia
v OÚ a PÚ

Poèet
osôb
v oblasti
ohroz.

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet
kapacita
poèet
kapacita

OÚ a PÚ
spolu
poèet
kapacita

%
zabezpeèenia
v OÚ
a PÚ

JÚBS
spolu
poèet
kapacita

kapacita

) § 7 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvate¾stva pred úèinkami nebezpeèných látok.

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

poèet

JÚBS
spolu

%
zabezpeèenia
v JÚBS

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

1

Obvod

Tabu¾ka è. 3

c) Preh¾ad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice  ak zasahuje

Kraj

Tabu¾ka è. 2

Súhrnný preh¾ad stavu zabezpeèenia ukrytia obyvate¾stva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v kraji

% zabezpeèenia v OÚ a PÚ respektíve z JÚBS  pod¾a § 4 ods. 3 tejto vyhláky.

 osoby v nájomnom vzahu u právnických osôb a fyzických osôb

 osoby v starostlivosti zdravotníckych zariadení a sociálnych zariadení

 tudenti stredných kôl a vysokých kôl

 iaci materských kôl a základných kôl

 osoby prevzaté do starostlivosti

532/2006 Z. z.
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohroz.

Obvod

Evidenèné
èíslo

Druh OS
(OÚ, PÚ)

Kapacita

Obvod

Evidenèné
èíslo

Obec (objekt)
adresa

Urèenie
O, Z

Druh
ochr.
stavby

Kapacita

Majite¾
(správca)
ochrannej
stavby

Nájomca

%
zabezpeèenia
v OÚ
a PÚ

%
zabezpeèenia
v JÚBS

Dvojúèelové
vyuívanie
(áno, nie)

è. listu vl.,
è. kolaud.
roz., rok*

Tabu¾ka è. 6

Dvojúèelové vyuívanie 
úèel

JÚBS
spolu
poèet
kapacita

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Por.
èís.

f) Register odolných a plynotesných úkrytov pod¾a evidenèných èísiel

Por.
èís.

Tabu¾ka è. 5

OÚ a PÚ
spolu
poèet
kapacita

Majite¾
ochrannej stavby

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
poèet
kapacita
poèet
kapacita

e) Preh¾ad dvojúèelového vyuívania ochranných stavieb v obvode

Kraj
spolu:

Obvod

Tabu¾ka è. 4

d) Preh¾ad ukrytia v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Mochovce  ak zasahuje

Kraj
spolu:
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Obvod

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

JÚBS

Obvod

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita

è. 9

d) Vyznaèenie údajov o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Mochovce po obvodoch  ak zasahuje

è. 8

poèet

JÚBS

c) Vyznaèenie údajov o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice po obvodoch  ak zasahuje

b) Zakreslenie oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia

è. 7

a) Vyznaèenie údajov o ukrytí po obvodoch

B. Grafická èas: Mapa mierky 1 : 100 000

Poznámka: druh ochrannej stavby = OÚ, PÚ, * osvedèenie o stavbe pod¾a § 104 stavebného zákona.

Tabu¾ka

kapacita

Tabu¾ka

kapacita

Tabu¾ka

532/2006 Z. z.
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obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

poèet

JÚBS

JÚBS

kapacita

kapacita

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita

poèet

JÚBS
kapacita

Tabu¾ka

Tabu¾ka è. 12

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

g) Vyznaèenie sumárneho údaja za kraj o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Mochovce  ak zasahuje, umiestnená mimo hraníc
kraja

Kraj

è. 11

f) Vyznaèenie sumárneho údaja za kraj o ukrytí v oblasti ohrozenia1) v okolí jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice  ak zasahuje, umiestnená
mimo hraníc kraja

Kraj

Tabu¾ka è. 10

e) Vyznaèenie súhrnného údaja o ukrytí obyvate¾stva kraja  umiestnená mimo hraníc kraja

Obvod
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h) Legenda

Kraj

obyvate¾stvo
zamestnanci
Spolu

Ukrýva sa

Poèet
osôb
v oblasti
ohrozenia
poèet

OÚ
kapacita

Druhy ochranných stavieb CO
PÚ
poèet
kapacita
poèet

JÚBS
kapacita

532/2006 Z. z.
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PLÁN UKRYTIA
OBYVATE¼STVA NITRIANSKEHO KRAJA
(VZOR)
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1) § 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
3) § 139a ods. 10 písm. m) zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
5) § 43 až 43e zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
7) Napríklad § 9 ods. 1 písm. e) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. § 43 ods. 1, § 47
ods. 2, § 48 ods. 8, § 51 ods. 2 a § 52 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami
s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
8) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú
technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
9) Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
1) § 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o
ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
2) § 26 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v
znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z.
3) § 27 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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