
HLÁSENIE O VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MIMORIADNA UDALOSŤ: Názov MU Skalné zrútenie na Devínskej ceste 

Status udalosti Prebiehajúca  

1. Hlásenie prijaté  

(Od koho, dátum a čas) 

Štátna polícia SR, oznámené Dispečingu OSK (oddelenie správy 
komunikácií) 

05. 04. 2017,  10,45 hod. 

 

2. Druh a rozsah mimoriadnej 

udalosti (Čo sa stalo?) 

Obec hl. mesto SR Bratislava vyhlásila dňa 7.4.2017 o 12,00 hod.  
mimoriadnu situáciu z dôvodu skalného zrútenia na Devínskej ceste v 
úseku asi 50 m pred vodným zdrojom Sihoť. 
Skalný blok objemu cca 3,5 – 4,0 m3 sa zrútil na okraji previsu v skalnom 
masíve odrezu Devínskej cesty. Po dopade sa dezintegrované kusy 
nachádzajú v tesnej blízkosti komunikácie. 

 

3. Miesto vzniku mimoriadnej 

udalosti (Kde sa stalo?) /Objekt 

-lokalita, Obec, Okres, Kraj/ 

Devínska cesta v úseku asi 50 m pred vodným zdrojom Sihoť 
Obec MČ Karlova Ves, Bratislava 

Okres Bratislava 

Bratislavský kraj 

4. Dátum a čas vzniku 

mimoriadnej udalosti (Kedy sa 

stalo?) 

05.04.2017,  10,45 hod. 

5. Dátum a čas vyhlásenia/ 

odvolania  mimoriadnej situácie 

07.04.2017 o 12:00 hod. 

6. Následky na živote, zdraví, 

majetku a životnom prostredí 

Ku škodám na majetku, životoch, zdraví ľudí nedošlo. 

7. Čas začatia, priebeh a čas 

skončenia záchranných prác a 

okolnosti narušujúce ich 

priebeh. Vykonané opatrenia 

civilnej ochrany a krízového 

riadenia 

Dňa 5. 4.2017  na základe podnetu od polície o 10,45 hod. dispečing OSK 
vykonal obhliadku skalného zrútenia na Devínskej ceste. Skaly dopadli 
mimo komunikáciu, drobné  znečistenie vozovky bolo odstránené. 
Skaly/balvany vytlačili do cesty kríky, ktoré boli odpratané mimo vozovku. 
Vozovku sme označili dopravným značením, značkou zúžená cesta ako 
i smerovacími doskami. Takisto sme ohradili priestor pod svahom 
červeno-bielou páskou, aby sme zabránili vstupu nepovolaným osobám 
vstupovať do priestoru skalnej steny.  
 

8. Nasadené sily a prostriedky na 

odstraňovanie následkov 

mimoriadnej udalosti 

Štátna a Mestská polícia dohliadala nad: 

- umiestňovaním betónových zábran 

- umiestňovaním prenosného dopravného značenia 

Od:  :  Magistrát hl. m. SR Bratislava 
 Primaciálne nám. 1 
 Bratislava 
 
          Telefón:    +421 259 356 761,  
          Telefax:    -      
         E - mail:    dispecing@bratislava.sk         

 Komu:   OU BA, Tomášikova 46, Bratislava 
KS IZS 

                                    

 
 
 Dňa, čas: 07.04.2017,  18,30 hod. 
Vypracoval: Dispečing OSK 

                                    
 
 

X Prvotné hlásenie     Doplňujúce hlásenie č. 



*pozn. Pri predkladaní doplňujúceho hlásenia zmeny, resp. doplnené údaje zvýrazniť červenou farbou 
 

9. Ďalší postup pri odstraňovaní 

následkov mimoriadnej udalosti 

Ráno prebehlo stretnutie na mieste za účasti primátora hl. mesta SR 
Bratislavy Iva Nesrovnala a starostiek MČ Devína a Karlovej Vsi, OSK, 
štátnej polície a mestskej polície. 

OSK: 

- vypracovalo plán organizácie dopravy a odoslalo KDI 

- kontaktovalo STARZ a informovalo ich o situácii a plánoch.  

- informovalo MŽP SR o skalnom zrútení  

- zabezpečilo dovoz a umiestnenie betónových zvodidiel - 22 kusov, 
ktoré boli osadené o 15.00hod. Dopravná polícia uzavrela cestu v oboch 
smeroch od 15:00 hod do 16:00 hod z dôvodu potreby oboch pruhov pri 
vykladaní zvodidiel 

-  informovalo o tomto pláne dispečing Dopravného podniku, a. s. ako i 
Stellacentrum 

- osadilo dynamické svetelné dopravné značenie a od 16,00 hod bola 
Devínska cesta opäť prejazdná, riadená dynamickým svetelným 
dopravným značením 

OSAP: 

- zabezpečilo vypracovanie inžiniersko - geologického posudku. 

10. Požiadavky na poskytnutie 

pomoci 

NDS, a. s. poskytla betónové zvodidlá 

Siemens – svetelné dynamické dopravné značenie 

11. Údaje o meteorologickej a 

hydrologickej situácii 

Zamračené a dážď 

12. Doplňujúce údaje 

(Kontaktné údaje 

odosielajúceho informačného 

miesta)  

Dispečing OSK 
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy 
Oddelenie správy komunikácií 
Záporožská č. 5 
Bratislava 
tel.: +421 259 356 761, e-mail: dispecing@bratislava.sk 


