INFORMÁCIA PRE OBYVATEĽSTVO A VEREJNOSŤ
MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RAČA
MČ Bratislava–Rača v súlade s § 15, ods. 1, písmeno a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje informácie o zdrojoch
ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a
záchranných prácach, úlohách a opatreniach na území MČ Bratislava–Rača.
1. Informácie o zdrojoch ohrozenia:
1.1. Stacionárne zdroje ohrozenia
V katastri MČ sa nevyskytujú spoločnosti, ktoré by boli klasifikovaní ako ohrozovatelia. Vzhľadom na polohu
MČ Rača voči ostatným mestským častiam a hlavne polohu právnických a fyzických osôb zaradených do kategórie
ohrozovateľ sa však dá predpokladať priame ohrozenie obyvateľstva MČ Rača. Ohrozovateľom sa z tohto hľadiska
javí spoločnosť Duslo, a. s. pracovisko Bratislava, sídliaca na Nobelovej 34 v mestskej časti Bratislava-Nové mesto
v blízkosti hraníc s mestskou časťou Bratislava-Rača.
1.2. Mobilné zdroje ohrozenia
Cestná doprava
Komunikačný systém je tvorený základným cestným ťahom - štátnou cestou č. II/502 smer Bratislava Pezinok. Z dôvodu vysokého preťaženia je cesta vysoko riziková z dôvodu ranných a popoludňajších kumulácií
dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu dochádza na tejto ceste k častým dopravným nehodám. Taktiež na nej
dochádza k občasným obmedzenia v súvislosti s lokálnymi záplavami-viď bod 1.3. V neposlednom rade sa po nej
vykonáva preprava nebezpečných látok vrátane pohonných hmôt, pričom ich únikom napríklad pri havárii
dopravného prostriedku môže byť obyvateľstvo mestskej časti Bratislava-Rača ohorzené.
Železničná doprava
Mestskou časťou prechádza hlavný železničný smer Bratislava - Trnava a zo zriaďovacej stanice Východ i
preprava železničných vagónov na smer Nové Zámky a Kúty. Za rizikové úseky trate okrem prepravy
nebezpečných látok možno označiť z hľadiska dopravy križovanie železničných tratí navzájom, alebo s cestnou
komunikáciou (mosty a priecestia).
Z hľadiska požiarovosti sa úseky s výrazne vyššou požiarovosťou nenachádzajú, občas sa
vyskytujú požiare suchého nízkeho porastu malého rozsahu v horúcich mesiacoch popri železničných tratiach. Z
hľadiska uloženia nástražného výbušného, alebo iného systému sa môžu za rizikové považovať všetky traťové
úseky, najmä však tie so zvýšenou frekvenciou cestujúcich, teda i osobná Železničná stanica, Bratislava-Rača.
Taktiež tu zahŕňame traťový úsek s vysokou frekvenciou vlakov osobnej dopravy, hlavnú trať Bratislava hlavná
stanica – smer Trnava a Žilina, kde premávajú vlaky vyššej kategórie typu IC a EC.
Letecká doprava
Letecká doprava nie je zastúpená. V blízkosti katastra Rače sa nachádza letisko M.R. Štefanika – Airport,
a.s. Bratislava; je hlavným a zároveň najväčším medzinárodným letiskom Slovenskej republiky. Letisko je
vzdialené približne 5 km do centra Rače. Za časťou Východné v k.ú. Vajnory sa nachádza športové letisko.
Náletová oblasť športového letiska Vajnory nezasahuje veľmi do územia Rače. Náletová zóna Letiska M. R.
Štefánika pretína územie mestskej časti Rača, nad Račou nachádza vzletový kužeľ a určité oblasti sú zaťažené
hlukom z dopravy. Územie okolo ulíc Popolná a Zvončeková je ochranným pásmom letiska a výstavba je na ňom
výškovo obmedzená. V prípade nehody lietadla smerujúce cez Malé Karpaty môže byť ohrozené územie Rače.

1.3. Ostatné zdroje ohrozenia
Povodne
Vzhľadom k vzdialenosti mestskej časti Rača od rieky Dunaj a vyššie položenom území je nepravdepodobný
výskyt povodní na jej území.
Obyvateľstvo mestskej časti Bratislava-Rača však môže byť ohrozené následkami prívalových dažďov
a topenia snehu, čím môže prísť k rozvodneniu odvodňovacích kanálov vinohradov nad Račou, prípadne
k splaveniu pôdneho materiálu. Najviac môžu byť postihnuté oblasti mestskej časti v priestoroch pod vinohradmi.
K najčastejším lokálnym povodniam dochádza pri zaplavovaní štátnej cesty 502 (úsek Púchovskej cesty) za
sídliskom Komisárky smerom na Svätý Jur a v úseku pri objekte Reding Tower v Krasňanoch (na Račianskej ul.).
Vodné stavby
Na území Rače je jedna vodná stavba a to polder na Pieskovom potoku a polder na Banskom potoku.
Pravdepodobnosť mimoriadnej udalosti na týchto stavbách je nepatrná. Úlohou poldrov je predovšetkým
zachytávanie prívalovej vlny ešte pred vniknutím do intravilánu Rače.
Rozsiahle požiare
Veľké alebo plošné požiare môžu taktiež vzniknúť na území MČ Bratislava-Rača. Zdrojom rizika môže byť
Bratislavský lesopark hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a pri nedodržaní podmienok,
ktoré ustanovuje osobitný predpis.
Požiare a výbuchy vo výrobných podnikoch vyplývajúce z povahy ich činnosti
Z hľadiska požiarnej situácie ovplyvňuje stav na území Rače aj množstvo horľavín, ktoré sú skladované
v chemickej výrobe firmy Duslo Šaľa a.s., závod na Nobelovej ul. v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, ktoré
môže ohroziť aj okrajové oblasti mestskej časti Rača.
Zosuvy pôdy
Z hľadiska svahových porúch je pokladané za veľmi stabilné. K svahovým pohybom dochádza väčšinou len
pri necitlivom zásahu do prírodného prostredia. K lokálnym svahovým deformáciám (zosuvom) môže dôjsť po
narušení prirodzeného stavu stavebnou činnosťou, predovšetkým zárezom alebo odkopom. Z geografického
hľadiska je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výstavbe na svahoch Malých Karpát, kde je pri zvýšenej
zrážkovej činnosti možnosť výskytu zosuvu pôdy.
Víchrice (veterné smršte)
V oblasti sa najčastejšie vyskytujú silné vetry vanúce od severozápadu v druhej polovici zimy a v jarných
mesiacoch. Územie MČ doposiaľ nebolo vážne ohrozené veternými smršťami a silnými vetrami. Silné vetry sa však
sporadicky vyskytujú, v závislosti od počasia, v ktorejkoľvek lokalite. Pôsobenie silných vetrov tu zväčša spôsobuje
problémy energetike a v komunikačnom prostredí, prípadne poškodenie stromov, striech domov a ohrozeniu
majetku a zdravia obyvateľov Rače.
Snehové kalamity
Na území MČ Bratislava–Rača sa nevyskytujú výrazne problémy so snehovou kalamitou. Vývoj počasia,
hlavne v zimnom období vytváraný nadmerným intenzívnym snežením spojený so silným vetrom môže spôsobovať
na území MČ snehové kalamity, ktoré majú za následok obtiažnu prejazdnosť komunikácie vedúcej do MČ. Táto
mimoriadna udalosť môže spôsobovať problémy s dopravou a hlavne so zásobovaním MČ, prípadne
poskytovaním neodkladnej zdravotníckej pomoci.
Zemetrasenia
Na území MČ neboli doposiaľ spozorované žiadne aktívne zóny zemetrasenia. Územie Bratislavského
0
0
obvodu patrí z hľadiska makroseizmickej intenzity do 5 a 6 MSK 64. Intenzitu zemetrasenia určujú účinky
zemetrasenia na ľudí, stavby a zemský povrch. Jej hodnoty závisia od vzdialenosti od epicentra a sú určované
sprievodnými javmi zemetrasenia.
Ochorenia obyvateľstva
Napriek vysokej koncentrácii obyvateľstva, významný cestovný ruch, prítomnosť medzinárodného letiska a
blízkosť štátnych hraníc dávajú predpoklady na možné zavlečenie akejkoľvek nákazy na územie hlavného mesta a
jej následné šírenie nepredstavuje v súčasných podmienkach MČ výraznejšie riziko. Pri ohrození obyvateľstva
biologickými faktormi neexistujú konkrétne vymedzené časti alebo objekty, kde by mohlo dôjsť k vzplanutiu
ochorenia. Nebezpečná nákaza môže byť zavlečená do ktorejkoľvek časti Bratislavy. Pri rozvinutom
potravinárskom priemysle môžeme i v rámci mesta Bratislava uvažovať s výskytom salmonelózy, slintačky, vtáčej
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chrípky a krívačky. V ojedinelých prípadoch je možné uvažovať o výskyte kliešťovej encefalitídy a besnoty.
V prípade ohrozenia obyvateľstva postupovať v zmysle v priloženého dokumentu s názvom „Usmernenie hlavného
hygienika SR“.
Ochorenia zvierat
Výskyt epizoótií na území mestskej časti Rača je podmienený nákazovou situáciou všeobecne ako aj
vzájomnou prítomnosťou akýchkoľvek faktorov, ktoré sa môžu podieľať na šírení, napr. krmivo.
Regionálna
veterinárna a potravinová správa zabezpečuje trvale ochranu územia dôslednou kontrolou importovaných zvierat a
surovín živočíšneho pôvodu, krmív a rastlinných produktov.
Ochorenia rastlín, zamorenie škodcami
Globalizácia
obchodu
najmä
v
ostatných
rokoch
spôsobuje
riziko
zavlečenia
a rozšírenia organizmov škodlivých pre rastliny (ovocné, okrasné aj lesné dreviny, vinič
a poľnohospodárske plodiny), ale aj rozšírenie inváznych druhov rastlín, ktorých prítomnosť je aj
v mestskom a prímestskom prostredí nežiadúca (Pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima, Javorovec jaseňolistý –
Negundo aceroides, Ambrózia palinolistá – Ambrosia artemisiifolia alebo zlatobyľ – Solidago spp.).
Oblasti ohrozené rizikami technogénneho charakteru
Výpadky elektrickej energie môžu nastať pri veľmi nepriaznivom počasí, spojenom so silným vetrom,
mrazom, alebo technologickou poruchou. Výrobné podniky by mali byť na tieto prípady pripravené záložnými
zdrojmi napájania.
Oblasti ohrozené rizikami sociogénneho charakteru
Teroristické použitie chemických, biologických alebo radiačných látok, ktoré majú ničivé účinky na živé
organizmy ľudí a zvierat, ale aj na niektoré užitočné poľnohospodárske kultúry sú nebezpečné nielen z pohľadu
ich možného použitia ako zbraní vo vojnovom konflikte, ale aj v mierovej dobe. Ak sa zneužijú teroristami môžu
vyvolať mimoriadnu situáciu a spôsobiť mnohé nešťastia alebo katastrofu.
Oblasti ohrozené rizikami environmentálneho charakteru
Hlavné zdroje znečistenia vody sú: splašky, umelé hnojivá, priemyselné chemikálie, pesticídy, ropa a
čistiace prostriedky. Znečisťovanie povrchových a podzemných vôd môže vzniknúť z:
- z priemyselnej výroby,
- z poľnohospodárskej výroby (pesticídy, priemyselné hnojivá, odpadové vody),
- zo sídiel (tuhý a kvapalný odpad),
- z dopravy (exhaláty, ropné produkty).
2. Informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom
prostredí - nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu
udalosť
V katastri mestskej časti Bratislava-Rača nie sú podniky, ktoré by manipulovali s nebezpečnými látkami
a preto sa nepredpokladá poškodenie životného prostredia. Obyvateľstvo však môže byť ohrozené v okrajových
oblastiach mestskej časti Bratislava-Rača spoločnosťou Duslo, a. s. pracovisko Bratislava, sídliacou na Nobelovej
34 v mestskej časti Bratislava-Nové mesto v blízkosti hraníc s mestskou časťou Bratislava-Rača.
Prehľad nebezpečných látok, ktoré vyrába Duslo, a.s., alebo s nimi manipuluje, ich vlastnosti a prvú pomoc
pri zasiahnutí nájdete v priloženom dokumente s názvom „Vlastnosti nebezpečných látok a prvá pomoc pri
zasiahnutí obyvateľstva nebezpečnými látkami“.
3. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach
3.1. Varovanie obyvateľstva
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:
a) „VŠEOBECNÉ OHROZENIE“, t.j. dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo vzniku
mimoriadnej udalosti ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
b) „OHROZENIE VODOU“ t.j. šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.
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c) „KONIEC OHROZENIA“, t.j. dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.
Varovný signál a signál koniec ohrozenia sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom
miestneho rozhlasu, ktorá obsahuje informácie o čase vzniku a druhu mimoriadnej udalosti, o predpokladanom
rozsahu ohrozenia a pokyny pre obyvateľstvo.
Varovanie obyvateľstva má MČ Bratislava-Rača zabezpečené sieťou sirén. Sirény sú umiestnené na
vybraných objektoch mestskej časti tak, aby sa okruhy ich plánovaných akustických dosahov vzájomne prekrývali
a bolo tak zabezpečené celkové pokrytie jej územia – viď nasledovná tabuľka.

Bratislava-Rača

MČ

ČÍSLO

ADRESA

MAJITEĽ

SIRÉNA

TYP

1

Cyprichova 4

SKMCO MV SR

BA III-019

600T

2

Račianska 190

SKMCO MV SR

BA III-021

1200T

3

Sklabinská 1

SKMCO MV SR

BA III-023

600T

4

Sadmelijská 5

SKMCO MV SR

BA III-024

1200T

5

Popolná ulica

SKMCO MV SR

BA III-011

1200T

6

Závadská 20

SKMCO MV SR

BA III-027

600T

7

Karpatské námestie 10

SKMCO MV SR

BA III-028

1200T

8

Staviteľská 1

Duslo, a.s.

IST-III-017

ES1200

9

Račianska 143/a

Duslo, a.s.

IST-III-009

ES1200

10

Hlinícka 1

Duslo, a.s.

IST-III-008

ES1200

11

Východná 2

Železnice SR

BA III-045

DS-977

Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb plniacich úlohy po vzniku mimoriadnej udalosti sa realizuje na
základe príkazu starostu mestskej časti Bratislava-Rača, alebo osoby ním poverenej v prípade jeho neprítomnosti.
Príkaz sa vydáva na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti na území mestskej časti. Pre varovanie obyvateľstva
a vyrozumenie osôb sa využívajú všetky dostupné prostriedky (telefóny, faxy, mobilné telefóny, rozhlasové
a televízne zariadenie, siréna a poslednej dobe je možné použiť aj sociálne site).
3.2. Záchranné práce
V zmysle vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a
organizovania jednotiek civilnej ochrany sa v súvislosti so vznikom možnej mimoriadnej udalosti vykonávajú
záchranné práce ako činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku ako aj na odsun z ohrozených
alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia
následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Záchranné práce sa vykonávajú zložkami integrovaného záchranného systému, útvarmi policajného zboru a
osobami povolanými na osobné úkony.
Pre prípad vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti sa vykonávajú najmä tieto činnosti:

a) varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a pri zmenách situácie počas
vykonávania záchranných prác;

b) vykonávanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území s cieľom vyhľadať postihnuté osoby a vyznačiť
životu nebezpečné úseky;

c) vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov dopravných prostriedkov,
z horiacich budov a pod.;

d) zabezpečenie prívodu vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch;
e) poskytovanie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotníckej starostlivosti zraneným osobám vrátane

odsunu postihnutých do zdravotníckych zariadení (vykonávajú príslušníci hasičského záchranného zboru a
rýchlej lekárskej pomoci);

f) lokalizácia a likvidácia požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a prostriedky,
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g) vykonávanie hygienickej očisty postihnutých osôb;
h) regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území s dôrazom na zamedzenie vstupu
osôb a techniky do ohrozenej oblasti;

i) uzavretie postihnutého územia;
j) odsun nezranených osôb z postihnutého územia;
k) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej udalosti bez základných
životných potrieb;

l) pozorovanie postihnutého územia;
m) poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty;
n) uvoľňovanie určených cestných komunikácií, vytvorenie priechodov a prejazdov potrebných na vykonávanie
záchranných prác;

o) identifikácia, odsun usmrtených osôb;
p) psychologická a duchovná pomoc.
Ďalšie informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach nájdete v priloženom
dokumente s názvom „Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia“.
4. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti
Po vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú základné úlohy a opatrenia:
a) Varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb činných pri riešení mimoriadnych udalostí - realizuje sa v
zmysle bodu 3.1.;
b) Záchranné práce silami a prostriedkami z územia, na ktorom bolo vyhlásená mimoriadna situácia;
c) MČ Bratislava-Rača vedie zoznamy využiteľných síl a prostriedkov pri záchranných prácach v rámci
svojho územného obvodu;
d) Evakuácia – MČ Bratislava-Rača má spracovávaný plán evakuácie v zmysle vyhlášky MV SR č.
328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii;
e) Ukrytie – MČ Bratislava-Rača má spracovávaný plán ukrytia v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení
civilnej ochrany;
f) Pre zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzové zásobovania má MČ Bratislava-Rača spracovaný
prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení využiteľných v prípade mimoriadnej udalosti na
zabezpečenie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;
g) Podľa potreby MČ uzatvára s prevádzkovateľmi ubytovacích a stravovacích zariadení dohody o
zabezpečení núdzového zásobovania a núdzového ubytovania;
h) Použitie základných zložiek integrovaného záchranného systému:
- Hasičský záchranný zbor,
- Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
- Kontrolné chemické laboratória CO,
- Horská záchranná služba
- Banská záchranná služba.
Ďalšie informácie o úlohách a opatreniach po vzniku mimoriadnej udalosti nájdete v priloženom dokumente
s názvom „Čo by mal vedieť každý v prípade ohrozenia“.
5. Podrobnosti, kde môže občan získať ďalšie informácie v súvislosti s plánom ochrany obyvateľstva.
Podrobnosti z „Plánu ochrany obyvateľstva MČ Bratislava-Rača“ môže získať občan priamo na Miestnom
úrade MČ Bratislava-Rača, Kubačova 21 na sekretariáte prednostu úradu, kde je tento dokument uložený.
Zároveň je táto „Informácia pre obyvateľstvo a verejnosť“ zverejnená aj na internetovej stránke Miestneho
úradu MČ Bratislava-Rača www.raca.sk
6. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností
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Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 24.10.2019
Mgr. Michal Drotován
starosta mestskej časti

Vypracoval: Ing. Peter Turan
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