Úvod
Žijeme v storočí, ktoré prinieslo ľuďom najväčší rozvoj a pokrok, ale i obrovské utrpenie,
biedu a hlad. Terorizmus, organizovaný zločin, ekologické katastrofy, priemyselné
havárie, prírodné živly s ich obrovskou ničivou silou, to všetko sú negatívne javy a
tendencie, ktoré spomaľujú rozvoj ľudského spoločenstva. Vedecko-technický pokrok
uľahčuje ľuďom život na každom kroku a pritom prináša technológie a prostriedky, ktoré
týchto ľudí v masových rozmeroch ohrozujú. V snahe uľahčiť si život človek porušuje
rovnováhu v prírode a poškodzuje životné prostredie.
Vznik krízových situácií je neodvratný a treba s ním počítať vždy. Existujú dve možnosti
ako krízam čeliť, buď budú eliminované príčiny ich vzniku, alebo sa budeme zaoberať
prevenciou a jej zdokonaľovaním. Tá často krát zachránila život, zdravie a majetok
postihnutých ľudí týmto fenoménom. Je len na ľuďoch, ako sa k tejto téme postavia.
Často krát si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok, až keď sa
stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú
situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú
počet zdravotných poškodení ľudí a strát na majetku resp. životnom prostredí.
Nasledujúce informácie Vás prevedú základnými pojmami civilnej ochrany a poskytnú
Vám aspoň základné pravidlá a informácie o tom, ako sa chovať, reagovať a čo robiť
v prípade vzniku ohrozenia života, zdravia a majetku mimoriadnou udalosťou. Upozornia
Vás na najväčšie nebezpečenstvá a riziká, ktoré hrozia pri jej vzniku.

Dôležité informácie pri vzniku mimoriadnej udalosti a okamžitej reakcie na ňu!

Geografický profil územia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Teplička nad Váhom
Rozloha: 1 267 ha
Počet obyvateľov: 3 600

Klimatický profil územia
Priemerná ročná teplota vzduchu: 7,5°C
Priemerná výška snehovej pokrývky: 32 cm
Priemerný počet dní so snežením: 55 dní
Priemerný počet dní s hmlou: 102 dní

Najstudenší mesiac je január s priemernou teplotou -4°C a najteplejší mesiac je júl
s priemernou teplotou 17°C. Priemerná ročná teplota je 7,5°C. Absolútne maximum
môže dosahovať až 34°C a minimum –32°C. Zima trvá 4 až 5 mesiacov. Priemerná
relatívna vlhkosť vzduchu je 82 %. Priemerná teplota pôdy je 8 až 11°C. Výskyt inverzie,
ktorá je charakteristická pre Žilinský okres je najvyšší v jeseni.
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