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výdavky za záchranné práce po povodniach v územnej pôsob-
nosti 5 okresných úradov Gelnica, Komárno, Lučenec, Senica, 
Skalica, a to v obciach Boľkovce, Budiná, Unín, Dojč, Smolin-
ské, Jaklovce, Tôň, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove a Zemian-
ska Olča, ďalej za práce po zrútení mosta a požiari v meste 
Spišská Nová Ves, po požiaroch v obciach Hostice a Gemerská 
Poloma, po únikoch nebezpečných látok v územnej pôsobnosti 
okresného úradu Košice a obci Čabradský Vrbovok. Takisto boli 
uhradené po víchrici v obci Stuľany a pre poškodenie vodovo-
du v obci Červená Voda.

Vláda SR takisto na rokovaní 17. júna 2020 schválila Správu 
o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej repub-
liky v období od júla do konca decembra 2019. Na základe tej-
to správy Vláda SR uhradila výdavky vynaložené na vykonáva-

nie povodňových zabezpečovacích prác v sume 3 837 426,80 € 
a na výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových zá-
chranných prác v sume 392 932,38€. Vláda SR tiež na rokovaní 
16. decembra 2020 schválila Správu o priebehu a následkoch 
povodní na území Slovenskej republiky v období od januára 
do konca júna 2020. Na základe tejto správy Vláda SR uhra-
dila výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových zabez-
pečovacích prác v sume 2 959 035,23 € a na výdavky vynalo-
žené na vykonávanie povodňových záchranných prác v sume 
126 714,59 €. 
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Sekcia krízového riadenia MV SR

Vznik virtuálního asistenčního 
centra pomoci HZS ČR

Hasičský záchranný sbor České republiky spustil webové stránky tvhasici.cz, které slouží jako virtuální asistenční centrum 
pomoci. S ohledem na současné dění je pozornost věnována aktuálně probíhající epidemii nemoci covid-19. Cílem je podpořit 
občany v aktivním zvládání současné situace, v běžných denních starostech, ale i v nejtěžších chvílích. Obsahem jsou textové 
a audiovizuální materiály (videa, podcasty atd.), na kterých se podílejí odborníci z oblasti psychologie, ochrany obyvatelstva 
a medicíny. Najdete zde strukturované informace o tom, jak funguje lidská psychika ve stresu a postupy, jak zvládat různé 
nepříjemné stavy. Rovněž je srozumitelně vysvětleno, jak se náš organismus chová po napadení virem a jak působí očkování. 
Postupně jsou přidávána další aktuální témata.

„Stránky vznikly z podnětu Rady vlá-
dy pro duševní zdraví, která navrhla za-
pojení psychologické služby HZS ČR do 
psychologické podpory obecné popu-
lace“, sděluje Martina Wolf Čapková, 
vedoucí psycholožka HZS ČR. „Přestože 
projekt tvhasici.cz je v tuto chvíli zací-
len na to nejaktuálnější téma – řešení 
epidemie nemoci covid-19, budou po-
stupně doplňovány další informace, 
aby bylo pokryto široké spektrum bez-
pečnostních hrozeb a životních situa-
cí, a to vše za účelem naplnění našeho 
dlouhodobého úsilí, kterým je zvyšová-
ní připravenosti a posilování odolnosti 
občanů“, doplňuje František Paulus, ře-
ditel Institutu ochrany obyvatelstva. 

Zasazení virtuálního asistenčního 
centra pomoci HZS ČR do celkové vize 
ochrany obyvatelstva uvádí náměstek 
generálního ředitele HZS ČR, Daniel Mik-
lós: „Současná situace ukazuje, že ře-
šení krize není pouze o poskytnutí bez-
prostřední pomoci formou zásahu, ale 
zejména o práci s člověkem, s jeho po-
třebami. Tento široký přístup k člově-
ku považujeme za budoucnost ochrany 
obyvatelstva.“

Na přípravě stránek se podílí psycho-
logická služba HZS ČR, sekce prevence a 
civilní nouzové připravenosti HZS ČR, lé-
kaři Letecké záchranné služby (Armády 

ČR) a z očkovacího centra. Audiovizuální 
podobu zpracovává oddělení dokumen-
tace HZS ČR.

(tlačová správa ČTK)


