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všeobecné údaje o vonkajšoM havarijnoM pláne

vonkajší havarijný plán (plán ochrany obyvateľstva) obsahuje opatrenia na ochranu 
obyvateľstva v oblasti ohrozenia, ktoré je potrebné vykonať mimo miesta nakladania 
s ťažobným odpadom v prípade závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti, ako aj 
väzbu na vnútorný havarijný plán. 

Vonkajší havarijný plán sa vypracováva v nadväznosti na vnútorný havarijný plán 
prevádzkovateľa úložiska ťažobných odpadov kategórie A, ktorý sa predkladá obci a orgánu, 
ktorý vypracováva vonkajší havarijný plán (t. j. orgán civilnej ochrany obyvateľstva).
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čo je závažná havária?

Podľa ustanovení zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa za závažnú haváriu považuje udalosť, ktorá 
vznikne na úložisku ťažobných odpadov (odvale alebo odkalisku) a  vedie k vážnemu 
ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia ľudí alebo životného prostredia priamo na mieste 
nakladania s ťažobným odpadom alebo mimo neho. 

čo je prevencia závažných havárií?

prevencia závažných havárií predstavuje súbor opatrení (organizačných, technických, 
riadiacich a pod.), ktoré sa vykonajú na mieste nakladania s ťažobným odpadom za účelom 
zabránenia vzniku závažnej havárie alebo inej mimoriadnej udalosti. 

čo je havarijné plánovanie?

havarijné plánovanie je súbor opatrení na zisťovanie, prevenciu, elimináciu a zdolávanie 
závažných havárií alebo iných mimoriadnych udalostí rôzneho charakteru, t. j. aj závažných 
havárií, ktoré môžu vzniknúť pri nakladaní s ťažobným odpadom.

hlavným cieľom havarijného plánovania je ochrana ľudského zdravia a životného 
prostredia. 

havarijné plány sú špecifickými plánovacími dokumentmi, ktoré obsahujú súbor opatrení, 
potrebných na:

 zabezpečenie včasnej a primeranej reakcie na bezprostredne hroziacu závažnú 
haváriu alebo na vzniknutú závažnú haváriu alebo inú mimoriadnu udalosť,

 zaistenie ochrany zdravia ľudí a životného prostredia pred účinkami havarijných 
udalostí a na obmedzenie ich následkov,

 zabezpečenie informovanosti zamestnancov a verejnosti, ktorá môže byť 
dotknutá následkami havarijnej udalosti, ako aj príslušných orgánov a iných 
subjektov, s ktorých spoluprácou sa uvažuje pri zdolávaní havárie alebo pri 
zmierňovaní jej následkov,

 vykonanie sanácie životného prostredia poškodeného závažnou haváriou alebo 
inou mimoriadnou udalosťou. 

delenie havarijných plánov

Havarijné plány sa delia:

 vnútorný havarijný plán  

 vonkajší havarijný plán (plán ochrany obyvateľstva)

všeobecné údaje o vnútorných havarijných plánoch

vnútorný havarijný plán je ucelený súbor písomnej a grafickej dokumentácie, ktorý 
obsahuje návrh opatrení, ktoré sa majú v prípade závažnej havárie alebo inej mimoriadnej 
udalosti uskutočniť na mieste nakladania s ťažobným odpadom. 

Vnútorný havarijný plán sa delí na: 

	 organizačnú	 časť, ktorá pozostáva z určenia osôb a funkcií zodpovedných za 
riadiacu, výkonnú a kontrolnú činnosť na úložisku pri bežnej prevádzke a v čase 
závažnej havárie, dokumentácie o aktualizácii vnútorného havarijného plánu 
a dokumentácie o oboznámení sa s vnútorným havarijným plánom a jeho 
precvičovaní;  

	 technickú	 časť,	 ktorá pozostáva zo všeobecných údajov  o úložisku, scenárov 
predpokladaných havárií, bezprostredných opatrení, následných opatrení a 
mapovej časti; 

    o  bezprostredné opatrenia pozostávajú z popisu opatrení a pracovných postupov 
pri zaistení stability úložiska, zamedzovaní ďalšiemu unikaniu nebezpečných 
látok z úložiska alebo ich zachytávani,

    o  následné opatrenia pozostávajú z obnovenia konštrukčnej celistvosti 
úložiska, zberu uniknutých nebezpečných látok, ich dočasného uskladnenia a 
zneškodnenia a z vykonania sanácie životného prostredia.

kto je povinný vypracovaŤ havarijný plán?

 vnútorný havarijný plán je povinný vypracovať prevádzkovateľ úložiska kategórie a, 
pokiaľ sa naň nevzťahuje zákon č. 261/2002 z.z. o prevencii závažných priemyselných 
havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Môže 
byť vypracovaný ako samostatná časť alebo integrálna časť havarijného plánu organizácie 
vypracovaného podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 51/1988 Zb. alebo zákon  
č. 364/2004 Z. z). 
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