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KEĎ JE SITUÁCIA 

KRITICKÁ... 



...RIEŠENIE 

 Integrovaný záchranný systém 

 

 Ministerstvo vnútra riadi a koordinuje plnenie úloh 

 

 Ministerstvo zdravotníctva koordinuje prípravu 

traumatologických plánov a spolupodieľa sa na vypracúvaní 

koncepcie organizácie a rozvoja systému 

 

 



ŠTRUKTÚRA 

 Základné záchranné zložky 

 

 Ostatné záchranné zložky 

 

 Útvary Policajného zboru 



ZÁKLADNÉ ZLOŽKY 

 Hasičský a záchranný zbor 

 

 Poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby 

 

 Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany 

 

 Horská záchranná služba 

 

 Banská záchranná služba 

 



OSTATNÉ ZLOŽKY 

 Ozbrojené sily Slovenskej republiky  

  

 Obecné (mestské) hasičské zbory 

 

 Závodné hasičské útvary a zbory  

 

 Jednotky civilnej ochrany 

 

 Obecná polícia...  



OZBROJENÉ SILY 

 Letecká pátracia a záchranná služba 

 

 Plnenie asistenčných úloh 

 

 Nasadenie tímu DOIT a laboratória pre rýchlu diagnostiku 

pri situáciách, ktoré podliehajú International Health 

Regulations 

 

 



PÁTRACIA SLUŽBA 2013 

 Nad Oravskou priehradou núdza 

(pretrhnutie hrádze), ktorá však bola 

zrušená po vzlete 

 

 Havária lietadla v oblasti Babia Hora  

 

 Pátranie po nezvestnej osobe v okolí 

Vranova nad Topľou 

 

 

 

 

 



ASISTENČNÉ ÚLOHY 

VZDUŠNÝCH SÍL 2013  

 V deviatich prípadoch pri hasení požiarov  

  

 V siedmich prípadoch pri odstraňovaní následkov povodní  

 

 Trikrát  pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity  

 

 Pri vyslobodzovaní havarovaného civilného vrtuľníka z 
Váhu 

 

 Pátranie po nezvestnej osobe   



ASISTENČNÉ SLUŽBY 

OZBROJENÝCH SÍL  

 933 osôb a 92 kusov techniky  

 

 334 letov vrtuľníkmi Mi-17 a 75:50 letových hodín 

 

 Zhodených 366 500 litrov litrov vody 

 

 Celkové náklady boli 741 697€ 

 



...PANDÉMIA CHRÍPKY 

NA SCHENGENSKEJ 

HRANICI 2009...   



FAKTY  

 11. júna 2009 potvrdilo WHO nákazu vírusom chrípky 
AH1N1 v Mexiku, ako prvý výskyt v rámci pandémie 

  

 Prvý prípad ochorenia na Ukrajine bol potvrdený 5. júna 
2009 u 24-ročného ukrajinského občana, ktorý pricestoval 
z New Yorku cez Paríž do Kyjeva 29. mája 2009 

 

 V rámci protiepidemických opatrení boli uzatvorené 
verejné budovy a zakázané zhromaždenia osôb na dobu 
troch týždňov  

 



 23.11.2009 vláda Ukrajiny zrušila karanténne opatrenia  

 

 Zo 43 krajín Európy, ktoré hlásili prípady ochorení mala 

Ukrajina ôsmi najvyšší výskyt pandemickej chrípky 

 

 Údaje z decembra 2009 hovorili o 2 miliónoch chorých,  

z ktorých 500 zomrelo na chrípku, chrípke podobné 

respiračné ochorenia alebo s nimi súvisiace komplikácie  

 

 V druhej vlne pandémie  stúpol počet úmrtí na 1 019 ľudí 

(Január 2010)  

 



Hraničné priechody  

 

Počty osôb, ktoré vstúpili na územie SR /deň 

Štátna príslušnosť 

SPOLU 
SVK EÚ UKR 

ostatné  

tretie 

krajiny 

Vyšné Nemecké 67 13 629 33 742 

Čierna nad Tisou 26 1 29 0 56 

CELKOM 93 14 658 33 798 

Z hraničného priechodu Čierna nad Tisou  

sa dobrovoľne vrátilo na územie Ukrajiny  

12 občanov Ukrajinskej národnosti s 

podozrením na chrípkové ochorenie  



MATERIÁL  

 Respirátory (FFP3 podľa EN 149:2001, resp. STN EN 

149:2002)  

 

 Rukavice, drevené špachtle, dezinfekčné roztoky 

 

 Teplomery 

 

 Termokamera 

 

 



ČO SME SA NAUČILI?   



 Nedostatočné materiálno-technické a personálne 
vybavenie na depistáž ochorenia na hraničných 
prechodoch 

 

 Zdravotnícke zariadenia nemohli  vykonať karanténne 
opatrenia nakoľko  nešlo o vyhlásenie mimoriadneho stavu 

 

 Neexistencia hygienického filtra na letisku a riešenia 
zachytených chorých cudzincov na letisku a hraničných 
priechodoch 

 

 Rýchle a bezproblémové nasadenie síl a prostriedkov OS 
SR 

 



ZÁVERY   



 

 Keď nezasiahnu silové rezorty, 

nezasiahne nikto 

 

 Dobrovoľne do sťažených podmienok 

nepôjde žiaden poskytovateľ 

zdravotnej starostlivosti 

 

 Pri dlhšie trvajúcej situácii je 

potrebné rátať aj s nedostatkom 

lekárov 

 

 



ĎAKUJEM  
ZA POZORNOSŤ  

vladimir.lengvarsky@mil.sk 


