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Mimoriadne udalosti
(MU)



Na účely zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení

 
neskorších predpisov

 sa
 

mimoriadnou udalosťou
 

rozumie:

živelná
 

pohroma, 

havária, 

katastrofa alebo 
teroristický útok



je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu 
uvoľneniu kumulovaných energií

 
alebo hmôt v dôsledku 

nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu 
pôsobiť

 
nebezpečné

 
látky alebo pôsobia ničivé

 
faktory, ktoré

 majú
 

negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.
 

je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu 
uvoľneniu kumulovaných energií

 
alebo hmôt v dôsledku 

nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu 
pôsobiť

 
nebezpečné

 
látky alebo pôsobia ničivé

 
faktory, ktoré

 majú
 

negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

ŽIVELNÁ
 

POHROMA



Živelné
 

pohromy sú
 

najmä:
-

 
povodne a záplavy,

-
 

krupobitia, následky víchrice, 
-

 
zosuvy pôdy,

-
 

snehové
 

kalamity a lavíny, 
-

 
rozsiahle námrazy,

-
 

zemetrasenia.



• postihnutím veľkého počtu osôb, bez prístrešia 
a základných

 
životných  potrieb, šokované, zranené

 alebo
 

usmrtené,
• zničením a poškodením budov, priemyselných 

objektov, mostov,  narušením dopravy, zničením
 kultúrnych

 
pamiatok a chránených prírodných

 
útvarov,

• miestnymi a plošnými závalmi ulíc,
• poškodením pozemných komunikácií,

Územie postihnuté
 

účinkami živelnej pohromy je 
charakterizované:



• poškodením rozvodných sietí
 

a ich zariadení, 
• vznikom požiarov,
• zatopením objektov a zaplavením rozsiahlych území,
• postihnutím veľkého počtu zvierat, zničením 

a
 

narušením porastov, lesov a pôdy,
• zhoršením hygienických podmienok, vznikom 

a
 

šírením  infekčných ochorení,
• celkovým narušením života, životného prostredia 

a
 

obmedzením
 

výroby.

Územie postihnuté
 

účinkami živelnej pohromy je 
charakterizované:



je mimoriadna udalosť, ktorá
 

spôsobí
 

odchýlku              
od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde   

k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných 
ničivých faktorov, ktoré

 
majú

 
vplyv na život, zdravie alebo     

na majetok.

HAVÁRIA 



Havárie sú
 

najmä:

• požiare a výbuchy,
• úniky nebezpečných látok, prípravkov

 a
 

odpadkov, ropných produktov
 s

 
kontamináciou územia, ovzdušia,                   

vodných tokov, zdrojov pitnej vody
 a

 
podzemných vôd,

• poškodenie vedení
 

rozvodných sietí,                   
ich zariadení

 
a diaľkovodov.



Územie postihnuté
 

účinkami havárie je 
charakterizované:

• postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, zvierat, 
terénu, vody a potravín,

• zhoršením hygienických podmienok, vznikom 
a

 
šírením infekčných ochorení.



je mimoriadna udalosť, 
pri

 
ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov

a
 

ich následnej kumulácii v
 

dôsledku 
živelnej pohromy  a havárie.

KATASTROFA



Katastrofy sú
 

najmä:

• veľké
 

letecké, železničné, lodné
 

a cestné
nehody spojené

 
s požiarmi,

• havárie jadrových zariadení, porušenie     
vodných stavieb.



Územie postihnuté
 

účinkami katastrofy 
je charakterizované

• postihnutím a ohrozením osôb, ovzdušia, 
zvierat, terénu, vody a potravín,

• zhoršením hygienických podmienok, vznikom 
a šírením infekčných ochorení,

• narušením chodu života, výroby  a životného 
prostredia.



chápeme ako nezákonné
 

použitie sily a násilia proti 
osobám alebo majetku so zámerom zastrašiť

 
vládu 

alebo civilné
 

obyvateľstvo či jeho určitú
 

skupinu a tým 
dosiahnuť

 
určité

 
politické

 
alebo spoločenské

 
ciele.

TERORISTICKÝ ÚTOK



je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia 
následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo 

majetok, ktorá
 

je vyhlásená
 

podľa tohto zákona; počas nej 
sa vykonávajú

 
opatrenia na záchranu života, zdravia alebo 

majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti 
nevyhnutné

 
na zamedzenie  šíreniaa

 
pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti.

mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva 
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

Mimoriadna situácia



Po vyhlásení
 

mimoriadnej situácie sa 
vykonávajú

 
tieto úlohy a opatrenia: 

a)
 

záchranné
 

práce silami a prostriedkami t celého 
územia, na ktorom bola vyhlásená

 
mimoriadna 

situácia, 
b)

 
evakuácia,

c)
 

núdzové
 

zásobovanie a núdzové
 

ubytovanie alebo
d)    použitie základných zložiek integrovaného 

záchranného systému a ostatných zložiek 
integrovaného záchranného systému.



Ako postupovať
 

pri MU

Pri každej hrozbe vzniku mimoriadnych udalostí
 

a po vzniku 
mimoriadnych udalostí:

1. Prijať
 

informáciu o hrozbe vzniku a o vzniku mimoriadnych udalostí.
- dátum, čas a miesto vzniku mimoriadnych udalostí,
-

 
druh mimoriadnych udalostí.

2. Varovať
 

obyvateľstvo v ohrozenej a postihnutej oblasti a vyrozumieť
 osoby činné

 
pri riešení

 
mimoriadnych udalostí.

3. Spracovať
 

informáciu o vzniku mimoriadnych udalostí
 

a odoslať.
4. Vyhlásiť

 
mimoriadnu situáciu.

5. Posúdiť
 

situáciu po vzniku mimoriadnych udalostí
 

-
 

varovanie 
obyvateľstva, vyrozumenie osôb, rozsah následkov mimoriadnych 
udalostí, rozsah mat. a fin. škôd, celkové

 
narušenie života                       

na ohrozenom území, nasadené
 

sily a prostriedky.
6. Zvolať

 
riadiaci orgán -

 
podľa druhu mimoriadnych udalostí

 
(napr. 

krízový štáb obvodného úradu).
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