
Evakuácia obyvateľstva 
 

 
 

Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, vecí z určitého priestoru do 
bezpečia. 

Evakuácia sa vyhlasuje signálom sirén "Všeobecné ohrozenie" a následne 
verejnými oznamovacími prostriedkami. 

Evakuácia sa vykonáva na ohrozenom teritóriu: 
- krátkodobo s možným návratom do 72 hodín, 
- dlhodobo s možným návratom po 72 hodinách. 

Evakuáciu vyhlasuje a riadi MV SR, Okresný úrad, mesto - obec, právnická 
osoba, podnikajúca fyzická osoba vo svojom objekte. 

Hmotnosť evakuačnej batožiny môže byť do 25 kg na jednu dospelú sobou, 15 
kg na jedno dieťa. 

Evakuáciu za krízovej situácie v meste Malacky riadi Krízový štáb a Evakuačná 
komisia podľa Plánu evakuácie. 

V  prípade  vzniku  MU  v  teritóriu  mesta  Malacky  sa  občania  evakuujú 
z evakuačných zberných miest do určených obcí okresu Malacky. 

 
Evakuačné zberné miesta, evakuačné strediská sú  v  týchto  lokalitách mesta 

Malacky:  
- evakuačné stredisko č. 1 - Spoločenský dom MCK, Mierové námestie 10 
- evakuačné stredisko č. 2 - Športová hala Malina, Sasinkova ulica 
- evakuačné stredisko č. 3 - Základná škola, Záhorácka ulica 
- evakuačné stredisko č. 4 - Základná škola, Štúrova ulica 
- evakuačné stredisko č. 5 - Nemocnica s poliklinikou, Ulica duklianskych hrdinov  

 
V prípade vzniku MU v teritóriu hlavného mesta Bratislavy musí mesto Malacky 

prija ť    9 000   občanov   z   Bratislavy   a   zabezpečiť   ich   núdzové   ubytovanie a 
núdzové stravovanie. 

 
V prípade havárie v JZ Jaslovské Bohunice musí mesto Malacky prija ť 1 600 

obyvateľov z obcí Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš a z Vojenského obvodu 
Záhorie. 

 
V prípade ohrozenia rozlivom rieky Morava a jej prítokov musí mesto Malacky 

prija ť 900 občanov z Jakubova, 1 520 občanov zo Záhorskej Vsi, 560 občanov zo 
Suchohradu a 2 400 občanov z Gajár, celkom 4 480 obyvateľov z uvedených obcí. 

 
Odborné  zabezpečenie  evakuácie  zahrnuje  poriadkové  a  bezpečnostné, 

dopravné, zdravotnícke, zásobovacie, veterinárne zabezpečenie. 
 

Pred odchodom z domu či bytu (aj s evakuačnou batožinou) treba vypnúť 
elektrické, plynové spotrebiče, uzavrieť plynové a vodovodné ventily, uhasiť otvorený 
oheň, zabezpečiť domácim zvieratám dostatok krmiva a vody, nechať zatvorené dvere 
a okná, vypnúť klimatizačné a ventilačné zariadenia, upozorniť na vzniknutú situáciu 
aj najbližších susedov; riadiť sa pokynmi evakuačných orgánov. 



Zabezpečovanie evakuácie uvádza vyhláška MV SR č. 328/2012 Z. z. a vyhláška 
MV SR č. 194/2002 Z. z., pričom konkrétne riadenie evakuácie sa vykoná podľa Plánu 
evakuácie obyvateľstva mesta Malacky. 

 
 
 

Odporúčaný obsah evakuačnej batožiny (25 kg, deti 15 kg), 
príru čnej batožiny (5 kg): 

---------------------------------------------------------------------------- 
- osobné doklady (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz, preukaz pois- 
tenca...) 

- dôležité dokumenty (zdravotná dokumentácia, preukazy odbornej spôsobilosti ...) 
- cennosti, peniaze (šperky, platobné karty, finančné prostriedky ...) 
- osobné lieky (podľa súpisu) 
- nevyhnutné zdravotnícke potreby (barly, náplasti, obväzy, vitamíny ...) 
- základné trvanlivé potraviny a nápoje na 2 - 3 dni (chlieb, sucháre, pečivo, plastové 
fľaše - voda, konzervy, ovocie, údeniny, čokoláda, termosky - čaj ...) 

- predmety dennej potreby a osobnej hygieny (pasta, kefka, uterák, mydlo, príbor - ly- 
žica, holiace potreby, hrebeň, zrkadielko, vreckový nôž, otvárače na konzervy a fľaše, 
toaletný papier...) 

- vrecková lampa, sviečka, zápalky - zapaľovač ... 
- prikrývka, spací vak - taška, rukavice, šál (ďalšie zimné doplnky v zimnom období) 
- náhradná osobná bielizeň (trenky, slipy, nohavičky, pyžamo, spodky, ponožky, vrec- 
kovky, košeľa...) 

- náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť  (kabát, bunda, sveter, pulóver, gumová 
obuv, prezuvky, tepláky, čapica...) 
-  ďalšie  nevyhnutné  osobné  veci  (mobil,  okuliare,  kľúče,  papier,  ceruzka,  šijacie 
potreby, potreby na čistenie obuvi, veci na zábavu, hračky pre deti ...). 


