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o bezpečnosť svoju a svojej rodiny a ochranu  
svojho majetku sa musí každý aktívne starať.  
to platí aj pre ohrozenie povodňami. 

aby ste v prípade povodne dokázali správne  
a včas reagovať, sledujte vývoj počasia a dostupné 
meteorologické a hydrologické predpovede, 
pozorujte okolité vodné toky. Sledujte rozhlas, 
televíziu, miestny rozhlas, prípadne internet, kde 
sa dozviete informácie o možnom ohrození. 

Meteorologické a hydrologické výstrahy  
a vývoj situácie na vodných tokoch je možné 
zistiť a sledovať na internetovej stránke Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu (Shmú): 
www.shmu.sk

Centrum predpovedí a výstrah Košice  

n	tel: (055) 6333 022
n	fax: (055) 6788 538
n	mobil: 0918 976 923
n	e-mail: hipske@shmu.sk 

Vodohospodársky dispečing  
Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
odštepný závod košice:

n	tel : 055 / 6008 118
n	e-mail: oz.kedispecing@svp.sk

V prípade vyhlásenia evakuácie vykonajte 
nasledovné opatrenia: 

n	uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. 

n	veci v byte či dome, ktoré je možné preniesť, 
preneste na vyššie poschodie, aby sa znížili 
škody pri zaplavení.

n	Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci 
(doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky  
a pod.). 

n	uzamknite byt. 

n	Presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej 
situácii. 

n	v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú 
deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – 
pomôžte im. 

n	dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, 
ktoré zabezpečujú evakuáciu. 

n	Použite prostriedky improvizovanej ochrany 
dýchacích ciest a povrchu tela. 

n	Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa 
možností kolmo na smer vetra. 

n	vždy zachovávajte rozvahu!

Čo vám nemá chýbať v evakuačnej batožine? 

n	osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, 
cennosti malých rozmerov, 

n	osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravot-
nícke potreby, 

n	základné trvanlivé potraviny a nápoje v neprie-
pustných obaloch na 2-3 dni, 

n	predmety osobnej hygieny a dennej potreby, 

n	náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý 
plášť, 

n	prikrývka, spací vak, 

n	vrecková lampa, sviečka a zápalky, 

n	ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby 
a uváženia (mobilný telefón), 

n	pre deti nezabudnite pribaliť hračku.

TELEFÓNNE ČÍSLA, NA KTORÉ SA MOŽETE 
OBRÁTIŤ V PRÍPADE NÚDZE

112 – integrovaný záchranný systém 

alebo

158 – Policajný zbor

150 – hasičský a záchranný zbor

155 – zdravotná záchranná služba

02 434 111 90 – stála služba civilnej ochrany 
a krízového riadenia


