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Posúdenie rizík Slovenskej republiky v súlade s článkom 6 Rozhodnutia Európskeho
parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej
ochrany je spracované na základe
- analýz územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí jednotlivých regiónov
Slovenskej republiky na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a pokynu č. SKR-OIZS-2013/000403-1 generálnej riaditeľky sekcie krízového
riadenia MV SR, ktorým sa upravuje štruktúra a obsah dokumentu vypracovávaného na všetkých
úrovniach štátnej správy s názvom „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“,

Obr. 1 Mapa Slovenskej republiky

1. Mimoriadne udalosti typické pre Slovenskú republiku
V súčasnosti sa na území Slovenskej republiky, v rámci EÚ ale aj v celom svete čoraz
častejšie vyskytujú mimoriadne udalosti najmä prírodného charakteru ako sú napr. povodne, veterné
smršte, požiare, zosuvy pôdy, hurikány a pod. V dôsledku čoraz častejšie sa vyskytujúcich prírodných
a človekom spôsobených katastrof sa štáty na celom svete začali zaoberať manažmentom rizík, ktorý
identifikuje možné hrozby, ktoré ohrozujú obyvateľov, analyzuje ich a prijíma opatrenia na ochranu
života, zdravia, majetku a životného prostredia.
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce riziká na území Slovenskej republiky patria:
 povodne (v poslednom období najmä prívalové povodne);
 zosuvy pôdy;
 snehové kalamity;
 veterné sršte;
 požiare;
 nebezpečné látky (úniky, výbuchy, nálezy skládky).

1.1 Povodne
Povodne v Slovenskej republike počas rokov 1996 – 2013 spôsobili škody v celkovej výške
1,214 mld. eur, čo je priemerne ročne takmer 67,5 mil. eur. Štatistiku povodňových škôd však výrazne
ovplyvňujú povodňové škody v extrémnom roku 2010, ktorých verifikovaná výška je takmer 481 mil.
eur. Ak sa zo štatistiky povodňových škôd počas uvedeného obdobia vylúčia najvyššie ročné
povodňové škody v roku 2010 a najnižšie v roku 2003, ktorých súčet bol približne 1,5 mil. eur, potom
je priemerná ročná výška povodňových škôd v Slovenskej republike približne 45 mil. eur.1
Územie Slovenskej republiky zasiahli na jar a v lete roku 2010 extrémne povodne, ktoré
postihli viac ako 33 tisíc obyvateľov. Voda zaplavila takmer 28 tisíc bytových a 7 tisíc nebytových
budov, vyše 97 tisíc hektárov územia, z toho približne 7 tisíc hektárov v intravilánoch obcí a spôsobila
mimoriadne veľké povodňové škody
Najvýznamnejšie povodne na Slovensku za posledné roky:
1965 – Dunaj (evakuácia 53 693 obyvateľov zo 46 obcí a 3 osád a na južnom Slovensku voda
zaplavila územie na ploche 104 300 ha.)
1974 - extrémna povodeň na povodí Hrona a Slanej (zaplavilo 4 650 rodinných domov, 82 km
ciest, 30 km železničných tratí a približne 64 tis. ha územia.)
1997 – Povodie Moravy a Váhu
1998 – prívalová povodeň na Malej Svinke (najtragickejšia povodeň - povodňová vlna miestami
dosahovala výšku až 4 m. Počas povodne prišlo o život 54 ľudí a 61 bolo zranených.)
2002 – Dunaj (100 ročná voda 991 cm v BA)
2006 – Morava a východ SR (topenie sa snehu)
2010 – postihnuté celé Slovensko (1000 – ročná voda na Handlovke)
2011 – prívalová povodeň v Píle
2012 – ľadové povodne na Kysuciach
2013 – povodeň na Dunaji

Prívalové povodne
Prívalové povodne sú špecifickým prípadom ničivých povodní, ktoré spôsobujú dažde
charakteristické krátkym časom trvania, pomerne veľkou a značne premenlivou intenzitou; pričom
zvyčajne zasahujú malé územia. Účinky prívalových povodní, pokiaľ nie sú spôsobené sériou búrok
alebo postupujúcim prívalom, po niekoľkých desiatkach kilometrov zanikajú. Z nedávnej minulosti sú
už podrobne popísané viaceré prívalové povodne. Najvýznamnejšie boli v Malej Svinke
a Dubovickom potoku v júli roku 1998 a v júli roku 2001 v Štrbskom potoku. Od roku 1995 doteraz sa
na území Slovenska vyskytlo viac než 100 prívalových povodní a zdá sa, že frekvencia ich výskytu
narastá. Veľká prívalová povodeň sa vyskytla 15. 8. 2010 na rieke Handlovka v Handlovej
a Prievidzi. Kulminačný prietok Handlovky v Handlovej bol presne na úrovni prietoku vody, ktorý sa
môže opakovať priemerne raz za 1000 rokov, stanoveného podľa teoretickej čiary prekročenia.
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Správa o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky za 1. polrok 2014

1.2 Zosuvy 2
Zosuvy patria na Slovensku hneď po povodniach k najvýznamnejším geodynamickým javom.
Na základe Atlasu máp stability svahov Slovenskej republiky sa na Slovensku nachádza 21 190
svahových deformácií. Porušujú územie s rozlohou 257,5 tis. ha, čo predstavuje 5,25 % rozlohy
Slovenska. Najväčšie zastúpenie v rámci svahových deformácií majú zosuvy, ktorých bolo
zaregistrovaných 19 104, a ktoré predstavujú celkovo 90,2 % všetkých registrovaných svahových
deformácií. Svahové deformácie ohrozujú 98,8 km diaľnic a ciest I. triedy, 571 km ciest II. a III.
triedy, 62 km železníc, 11 km nadzemných vedení, 3,5 km ropovodov, 101 km plynovodov, 291 km
vodovodov a takmer 30 000 pozemných stavieb.
Najväčšie zosuvy za posledné roky:
1960 – Handlová (Mal dĺžku okolo 1 800 m a zosuvné hmoty mali objem viac než 20 mil.
m3. Zničil 150 domov, štátnu cestu, vodovod, prehradil rieku Handlovku a ohrozoval
železničnú trať.)
1962 – Riečnica na Kysuciach (Mal dĺžku 950 m, objem zosuvných hmôt bol okolo 900 tis.
m3 a zničil tri osady.)
2010 – Nižná Myšľa (najhorší zosuv za posledných 50 rokov)
2014 - kamenná lavína vo Vrátnej spojená s prívalovou povodňou.

Ďalšie rozsiahle zosuvy boli zaznamenané napr. v Kapušanoch – zosuv Pod hradom, na dvoch
lokalitách v Prešove – zosuv na Horárskej ulici a zosuv v štvrti Pod Wilec hôrkou, v Nižnej a Vyšnej
Hutke, vo Vyšnom Čaji, Varhaňovciach a inde. V dôsledku zosuvov bolo silno poškodených 136
rodinných domov, spomedzi ktorých muselo byť 38 zbúraných a 11 nútene opustených. V stave
permanentného ohrozenia je v súčasnosti cca 400 pozemných stavieb.

1.3 Udalosti spôsobené nepriaznivými meteorologickými javmi
November 2004 - veterná smršť Alžbeta (s najväčším negatívnym dopadom na lesné ekosystémy
v regiónoch Horehronie, Kysuce, Orava, Spiš a Tatry (osobitne lesný pôdny fond na
území Tatranského národného parku). Sila vetra dosahovala v nárazoch rýchlosť
takmer 200 km/h. Víchrica zanechala po sebe kalamitu, ktorá postihla lesy na území
o celkovej rozlohe takmer 330 tis. ha.)
marec 2013 - snehová kalamita (skomplikovala dopravnú situáciu na cestách na
území Košického, Nitrianskeho, Banskobystrického a Prešovského kraja)
máj 2014 - veterná smršť Žofia (Najviac postihnuté stredné Slovensko (Horná Orava, Slovenské
Rudohorie, Revúcka Vrchovina), ale jej výskyt bol po celom Slovensku od Malých
Karpát až po Poloniny. Celková zistená škoda predstavuje sumu 261 013,3 tis €.)

2

http://www.sazp.sk/slovak/periodika/enviromagazin/enviro2011/enviro1/16_slovensko.pdf

1.4 Nebezpečné látky, úniky, výbuchy, nálezy
Marec 2007 - VOP Nováky, a. s. ( výbuch v delaboračnej budove. Tlaková vlna spôsobila
rozbitie okien, narušenie statiky budov a iné materiálne škody v okolitých
mestách obciach. Výbuch usmrtil 7 ľudí, 1 bol nezvestný, 1 osoba ťažko
zranená a viac ako 40 ľahko zranených osôb.)
august 2009 - výbuch v Bani Handlová (explózia uhoľného plynu usmrtila 20ľudí- 9 baníkov
banských záchranárov hasiacich požiar, 9 ľudí bolo zranených)
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1.5 Požiare
August 1992 - najrozsiahlejší lesný požiar v katastrálnom území obcí Lozorno, Pernek, Malacky,
okres Bratislava – vidiek. Požiar sa vplyvom silného vetra rozšíril na plochu
1 171 ha. Škoda bola vo výške 56,6 mil. Sk.
október 2000 - požiar v katastrálnom území obce Hrabušice, okres Spišská Nová Ves
na ploche 67 ha lesného porastu s najvyššou škodou vo výške 366,2 mil. Sk, 7 ľudí
bolo usmrtených.
jún 2005 požiar kalamitného dreva medzi obcami Heľpou a Závadka nad Hronom sa
za pôsobenia silného vetra rozšíril na plochu 52,4 ha (40 ha polomu a 10 ha lesa
na koreni). Požiarom bolo postihnutých 18 000 m3 dreva a škody odhadnuté
na 27 mil. Sk.

1.6 Štatistiky mimoriadnych udalostí za rok 2014
Na základe údajov, ktoré eviduje Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky bolo za rok 2014 zaznamenaných celkovo 372 mimoriadnych udalostí.
Sumárny prehľad sa nachádza v nasledujúcej tabuľke:
Mimoriadne udalosti 2014
Spolu
Počet MU
Počet MU v %
Nález neznámej látky
Poplašná správa
Povodne
Snehová kalamita
Únik ropných produktov
Veterná smršť
Zosuv pôdy
Iné

372
21
3
276
0
10
3
16
43

5,6%
0,8%
74,2%
0,0%
2,7%
0,8%
4,3%
11,6%

BA
36
9,7%
9
1
8
0
3
0
2
13

BB
23
6,2%
3
0
16
0
0
0
0
4

KE
39
10,5%
2
0
35
0
1
0
0
1

MU podľa krajov
NR
PO
11
156
3,0%
41,9%
1
2
0
1
9
133
0
0
0
5
0
0
0
6
1
9

TN
28
7,5%
1
1
21
0
0
0
2
3

TT
29
7,8%
2
0
16
0
1
3
1
6

ZA
50
13,4%
1
0
38
0
0
0
5
6

Typy jednotlivých udalostí sú rozdelené do 8 skupín. Do skupiny Povodne patria všetky
3.stupne povodňovej aktivity a tiež rozsiahle prívalové dažde, ktoré viedli k vážnejším škodám, či
dokonca vyhláseniu mimoriadnej situácie. Pod označením iné sa nachádza široká škála relatívne
zriedkavo sa vyskytujúcich udalostí ako napr. prerušenie dodávok pitnej vody, lesný požiar, či
technické havárie.
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2. Inštitucionálny a legislatívny rámec Slovenskej republiky
pre posúdenie rizík
2.1 Inštitucionálny rámec posudzovania rizík v Slovenskej republike
Podľa príslušnej legislatívy sú jednotlivé druhy ohrození (hrozieb) v kompetencii a gescii
príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
Na posudzovaní rizík vzniku mimoriadnych udalostí Slovenskej republiky sa podieľajú3:
1. Ústredné orgány štátnej správy4
 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
 Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
2. Ostatné orgány štátnej správy
 Úrad vlády Slovenskej republiky,
 Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 Štatistický úrad Slovenskej republiky,
 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
 Úrad pre verejné obstarávanie,
 Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
 Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
 Národný bezpečnostný úrad.
3. Orgány miestnej štátnej správy a samosprávy, neziskové organizácie, súkromný sektor.
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Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov.
4
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov.

2.2. Legislatívny rámec Slovenskej republiky k posúdeniu rizík


























Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu znení neskorších predpisov,
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002
Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov,
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 315/2001 Z. z. o hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 37/2014 Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane Slovenskej republiky a o zmene
niektorých zákonov,
Zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre,
Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov,
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov,
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom
odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh
civilnej ochrany obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v
znení neskorších predpisov.
Ďalšie koncepčné dokumenty:
Bezpečnostná stratégia SR schválená Národnou radou Slovenskej republiky 27. septembra
2005,
Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2014 schválená uznesením vlády SR č. 376
z 4. júna 2015,
Program prevencie a manažmentu zosuvných rizík (2014-2020) schválený uznesením vlády
SR č. 738 z 18. decembra 2013,
Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé následky zmeny klímy schválená uznesením vlády
č. 148 z 26. marca 2014,
Operačný program Kvalita životného prostredia na obdobie 2014 – 2020 schválený uznesením
vlády SR č.175 zo 16. apríla 2014.

3. Posúdenie rizík Slovenskej republiky
3.1. Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
Najzákladnejším dokumentom pre identifikáciu potenciálneho ohrozenia na území Slovenskej
republiky je „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí Slovenskej republiky“.
Dokument sa vypracováva na všetkých úrovniach štátnej správy na základe zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Vypracovávanie analýzy územia
spočíva na dobrej miestnej a odbornej znalosti odborníkov z krízového riadenia.
Analýzu vypracúvajú:
 okresné úrady5 na lokálnej úrovni,
 okresné úrady v sídle kraja6 na úrovni regiónu.
 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky7 na národnej úrovni.
Okresné úrady v sídle kraja vypracovávajú jednotlivé body analýzy s určením okresu,
pre ktorý sú dané ohrozenia špecifikované. Analýza okresu nie je utajená. Analýza územia Slovenskej
republiky je utajená stupňom utajenia „Vyhradené“8.
Aktualizácia analýzy
Analýza sa aktualizuje ihneď po nahlásení zmien alebo zmene podmienok na analyzovanom
území, ktoré môžu mať vplyv na úroveň ohrozenia obyvateľstva možným vznikom mimoriadnych
udalostí alebo majú vplyv na plnenie úloh civilnej ochrany obyvateľstva. Analýza sa aktualizuje
pravidelne jedenkrát ročne so stavom k 31.decembru predchádzajúceho roku a predkladá sa písomne
a v elektronickej forme.
Obsah analýzy
Analýza sa vypracúva v štruktúre a obsahu nasledovne:
Časť A. obsahuje geografickú, demografickú a hospodársku charakteristiku územia;
Časť B. obsahuje možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí:
 B.1. Ohrozenie mimoriadnymi javmi poveternostného a klimatického charakteru
 B.2. Oblasti možného ohrozenia svahovými deformáciami a seizmickou činnosťou
 B.3. Oblasti možného ohrozenia povodňami, oblasti možného ohrozenia v prípade
porušenia vodnej stavby (vrátane odkalísk)
 B.4. Oblasti možného ohrozenia požiarmi a výbuchmi (lesné požiare, požiare a výbuchy
industriálnej povahy)
 B.5. Oblasti možného ohrozenia všetkými druhmi dopravy
 B.6. Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky vyplývajúce z charakteristiky
nebezpečných látok
 B.7. Oblasti možného ohrozenia vznikom chorôb a epidémií (ochorenia ľudí, zvierat a
rastlín)
5

§ 14 ods.1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
§ 13 ods.1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
7
§ 12 ods.1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
8
Ustanovenie bodu 11 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.16/2008 o vydaní zoznamu
utajovaných skutočností.
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B.8. Oblasti ohrozené inými druhmi mimoriadnych udalostí (riziká technogénneho,
sociogénneho, environmentálneho charakteru a oblasti s možnou kumuláciou rôznych druhov
mimoriadnych udalostí).
Časť C. obsahuje prehľad rizík na analyzovanom území a prehľad síl a prostriedkov na zdolávanie
mimoriadnych udalostí vrátane jednotiek civilnej ochrany.
Súčasťou analýzy územia je Tabuľka prehľadu rizík možného vzniku mimoriadnych
udalostí na analyzovanom území. Okresné úrady v nej identifikujú možné krízové javy na území
obcí vo svojej pôsobnosti. Tabuľka spája údaje zo všetkých jednotlivých kapitol analýzy územia.
Takto je možné výberom konkrétnej obce zistiť všetky možné krízové javy, ktoré sa v danej obci
môžu vyskytnúť, alebo výberom krízového javu získať prehľad o obciach a území, kde sa môže daný
jav vyskytnúť.
Ku každému krízovému javu sa viaže zdroj a lokalizácia rizika, pravdepodobnosť
výskytu, počet ohrozených obyvateľov, veľkosť oblasti ohrozenia a predpokladané sekundárne krízové
javy.
Kód obce

Ohrozené analyzované územie
Ohrozená
Okres
obec /
mestská časť

Kraj

Kód krízového Krízový jav Ohrozujúci
javu
faktor

Zdroj rizika

Prehľad zdrojov rizika kde sa nachádza a čo spôsobuje
lokalizácia zdroja
Pravdepodobnosť
Ohrozenie
Oblasť
Predpokladané Predpokladané Predpokladané
obec
okres
kraj
počet
obdobie obyvateľstv ohrozenia najvýznamnejšie najvýznamnejšie najvýznamnejši
koľkokrát
a (počet)
sekundárne
sekundárne
e sekundárne
(km2)
za dané
krízové javy 1
krízové javy 2
krízové javy 3
obdobie

Možný presah
následkov
pôsobenia
krízového javu z
územia inej
obce/okresu/kraja
alebo štátu

Časť D. obsahuje závery a odporúčania pre vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva a odporúčania
na prijímanie opatrení na zníženie rizík ohrozenia a opatrení nevyhnutných na zamedzenie šírenia
a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti
Časť E. obsahuje tabuľkové prílohy:
a) zoznam obcí (mestských častí) na hodnotenom území, počty obyvateľov
b) stacionárne zdroje nebezpečných látok
c) spaľovne a skládky nebezpečného odpadu
d) vodné stavby
e) zoznam dôležitých výrobných podnikov a ich výrobné zameranie
f) zoznam zdravotníckych zariadení (nemocnice, polikliniky, zdravotné strediská)
g) zoznam veterinárnych zariadení (nemocnice, polikliniky, ambulancie)
h) zoznam zariadení sociálnych služieb
i) zoznam zariadení vytipovaných pre potreby núdzového ubytovania
j) zoznam školských a predškolských zariadení
k) objekty a miesta s výskytom veľkého počtu ľudí ohrozené možným teroristickým útokom
l) zoznam fariem.

3.2. Riziká – identifikácia, zodpovednosť a plánovanie
3.2.1 MIMORIADNE UDALOSTI PRÍRODNÉHO CHARAKTERU

3.2.1.1 BIOLOGICKÉ
3.2. 1. 1. 1 Ľudské choroby – prenosné ochorenia
Ohrozenie verejného zdravia prenosným ochorením je výskyt prenosného ochorenia,
podozrenie na prenosné ochorenia alebo podozrenie na úmrtie na prenosné ochorenie nad
predpokladanú úroveň, alebo únik mikroorganizmov alebo ich toxínov z uzavretých priestorov.

Mimoriadnou udalosťou je:
- závažné cezhraničné ohrozenia verejného zdravia z pohľadu hodnotenia Medzinárodných
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej komisie,
- riešenie udalosti ako sú vírusové infekčné ochorenia, biologické hrozby, chemické hrozby,
povodne a pod.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku
zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.
 Vyhláška č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole
prenosných ochorení.
 Zákon č. 218/2007 Z. z. o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Plánovanie na národnej úrovni
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky plánuje, koordinuje a určuje rozsah
kontroly prenosných ochorení, čo zahŕňa napr.:
 Pandemický plán opatrení pre prípad pandémie chrípky v Slovenskej republike,
 Akčný plán na udržanie stavu bez poliomyelitídy v Slovenskej republike,
 Akčný plán na udržanie stavu eliminácie osýpok a kongenitálneho rubeolového syndrómu
a na elimináciu rubeoly v Slovenskej republike.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Orgánmi verejného zdravotníctva, ktoré spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia sú:
a) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
c) regionálne úrady verejného zdravotníctva,
d) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
e) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
f) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,
g) Slovenská informačná služba.
Návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podávajú a opatrenia pri ohrození verejného zdravia
nariaďujú:
 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a
 regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.
Pri ohrozeniach verejného zdravia celoštátneho významu navrhuje opatrenia na zabránenie
vzniku alebo šíreniu epidémie a na zabránenie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich prenosných
ochorení rozsiahleho významu Národná protiepidemická komisia.
Regionálna protiepidemická komisia navrhuje opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia
regionálneho významu a koordinuje vykonávanie nariadených opatrení v regióne.

Podiel zomretých na vybrané príčiny smrti podľa vekových skupín a pohlavia

Vývoj výskytu vírusovej hepatitídy typu A, B, C

Vývoj výskytu vybraných nákaz preventabilných očkovaním

Legenda: 1. Čierny kašel, 2. Osýpky, 3. Rubeola, 4. Zápal príušných dutín

Počet prípadov tuberkulózy podľa pohlavia, 2004 – 2013

Zdroj:
Zdravotnícka
ročenka
Slovenskej
republiky
http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2013/rocenka_2013.pdf

2013

(vydané

v Bratislave,

2015)

3.2.1.1.2. Ochorenia rastlín, zamorenie škodcami
Globalizácia obchodu najmä v ostatných rokoch spôsobuje zvýšené a reálne riziko zavlečenia
a rozšírenia organizmov škodlivých pre rastliny (ovocné, okrasné aj lesné dreviny, vinič
poľnohospodárske plodiny) ale aj rozšírenie inváznych druhov rastlín, ktorých prítomnosť je
v prostredí nežiaduca (Pajaseň žliazkatý - Ailanthus altissima, Ambrózia palinolistá – Ambrosia
aremisifolia alebo zlatobyľ – Solidago spp..).
Vzhľadom na štruktúru rastlinstva v predmetnej oblasti a bionómiu karanténnych škodlivých
organizmov je možné predpokladať zavlečenie a rozšírenie nasledujúcich škodlivých organizmov:
 Baktériové ochorenie Spála jadrovín (Erwinia amylovora). Tlak ochorenia eviduje Ústredný
kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) z Maďarska a Rakúska. Podľa uložených
rastlinolekárskych opatrení v prípade výskytu musia byť podľa platnej legislatívy SR (Nariadenie
vlády č. 199/2005 Z. z.) napadnuté a susediace stromy zlikvidované spálením aj s koreňmi.
 Škodca Hrčiarka gaštanová (Dryocosmus kuriphilus), bola do SR zavlečená na jar roku 2012.
Bratislava je pre tohto škodcu v zmysle Opatrenia ÚKSÚP č. OOR/262/2012 vymedzenou oblasťou,
v ktorej sa vykonáva intenzívny monitoring, pozitívne testované stromy podliehajú rastlinolekárskym
opatreniam, ktoré ukladá ÚKSÚP.
 Hubové ochorenie Rakovina kôry gaštana (Cryphonectria parasitica).
 Škodca Háďatko borovicové (Bursaphelenchus xylophilus) sa v SR doposiaľ nevyskytuje.
Hostiteľskými druhmi sú však takmer všetky ihličnany bežne sa v SR vyskytujúce.
 Škodcovia fúzač čínsky (Anoplophora chinensis) a fúzač ázijský (Anoplophora glabripennis)
boli do EÚ zavlečení najskôr do prístavov západnej Európy a Talianska, avšak v ostatných rokoch sa
aj napriek serióznym rastlinolekárskym opatreniam, šíria smerom do strednej Európy.
 Škodca Drosophila suzuki, ktorá napáda takmer všetky ovocné druhy (od jahôd cez maliny,
marhule, broskyne až po vinič) môže spôsobiť až 70% škody na úrode týchto kultúr. Jej výskyt bol
potvrdený v Maďarsku a Rakúsku.
 V ostatnom čase sa hrozbou pre členské štáty EÚ stalo bakteriálne ochorenie Xylella
fastidiosa, ktoré sa vyskytuje v južnom Taliansku hlavne na olivách a oleandroch, má však
preukázaných až do 300 hostiteľských rastlinných druhov. Vinič je rastlinným druhom, ktorý bol
rovnako preukázaný ako hostiteľský. Vzhľadom na rozsiahle pestovanie viniča v oblasti západného

a južného Slovenska a vinohradnícke tradície, potenciálny výskyt uvedenej bakteriózy by mohol
spôsobiť až likvidáciu pestovania viniča v SR.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Legislatívne je oblasť zdravia rastlín v SR upravená samostatným zákonom, nariadením vlády
a opatreniami ÚKSÚP: Zákon č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov a Nariadenie vlády č. 199/2005 Z. z., o ochranných opatreniach proti zavlečeniu
a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších
predpisov.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
ÚKSÚP zabezpečuje monitorovanie, vzorkovanie a diagnostiku odobraných vzoriek, rovnako
aj ukladanie rastlinolekárskych rozhodnutí. Čísla opatrení ÚKSUP – pozri pri jednotlivých
ochoreniach.

3.2.1.1.3 Choroby zvierat
Slintačka a krívačka
Slintačka a krívačka (SLAK) je závažná, vysoko nákazlivá, akútna, horúčkovitá vírusová
choroba hospodárskych zvierat s významnými ekonomickými dopadmi. Postihuje hovädzí dobytok,
ošípané, ovce, kozy a ostatné raticové prežúvavce . Všetky druhy zveri a antilopy, ako aj slon a žirafa
sú vnímavé na slintačku a krívačku.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Právny rámec pre kontrolu slintačky a krívačky je obsiahnutý v týchto dokumentoch:
 Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení, Nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 116/2005 Z. z. zo 16.marca 2005 o opatreniach na kontrolu slintačky
a krívačky
V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu slintačky a krívačky v Slovenskej
republike, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto
chorobu.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby
uvedenej v § 17 ods. 1 zákona č.39/2007 Z. z. alebo podľa osobitného predpisu (NV č. 116/2005 Z. z.)
opatrenia na zabránenie šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo
zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu
a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo
obmedzenie umelej inseminácie a plemenitby. Podľa § 10 NV č. 116/2005 Z. z. pri potvrdení výskytu
slintačky a krívačky v chove, orgán veterinárnej správy nariadi usmrtiť všetky zvieratá vnímavých
druhov v chove na mieste pod dozorom úradného veterinárneho lekára spôsobom, ktorý zabráni
akémukoľvek riziku šírenia vírusu slintačky a krívačky.

Aviárna influenza
Vtáčia chrípka je infekčné ochorenie spôsobené vírusom z čeľade Orthomyxoviridae.
Vyskytuje sa hlavne u moriek, kačiek, husí, kury domácej, perličiek, prepelíc, holubov, bažantov,
jarabíc, labutí, kormoránov, čajok, hrdličiek, škorcov, drozdov, lastovičiek, vrabcov, u predstaviteľov
nadradu Bežce ( pštrosy, emu ). Ochorenie sa môže preniesť aj na iné cicavce, hlavne ošípané.
Pôvodca chrípky vtákov je vírus patriaci do čeľade Orthomyxoviridae, rodu Influenzavirus A.
Definícia aviárnej influenzy upravuje § 2 nariadenia vlády č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu
moru hydiny.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený
Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy v Slovenskej
republike, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto
chorobu.
Právny rámec pre kontrolu aviárnej influenzy je obsiahnutý v týchto dokumentoch:
 Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády SR č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny,
 Rozhodnutie Komisie č. 2006/437/ES zo 4. augusta 2006, ktorým sa schvaľuje diagnostická
príručka pre vtáčiu chrípku podľa smernice Rady č. 2005/94/ES,
 Rozhodnutie Komisie č. 2006/415/ES zo 14. júna 2006 o určitých ochranných opatreniach
v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u hydiny v Spoločenstve a ktorým sa
zrušuje rozhodnutie 2006/135/ES,
 Rozhodnutie Komisie č. 2006/563/ES z 11. augusta 2006 o určitých ochranných opatreniach
v súvislosti s vysokopatogénnou vtáčou chrípkou podtypu H5N1 u voľne žijúceho vtáctva
v Spoločenstve, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/115/,
 Nariadenie Rady (ES) 1099/2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania, Nariadenie vlády SR
č. 432/2012 Z. z. o ochrane zvierat počas usmrcovania.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Orgán veterinárnej správy môže nariadiť pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte choroby
uvedenej v § 17 ods. 1 zákona č.39/2007 Z. z. alebo podľa osobitného predpisu (NV č. 116/2005 Z. z.)
opatrenia na zabránenie šíreniu choroby, najmä izoláciu alebo usmrtenie zvierat, obmedzenie alebo
zákaz premiestňovania a prepravy zvierat, ako aj prepravy produktov živočíšneho pôvodu
a materiálov, ktoré môžu byť nositeľom pôvodcu choroby, zákaz zhromažďovania osôb, zákaz alebo
obmedzenie umelej inseminácie a plemenitby.
Besnota
Výsledky vyšetrenie zvierat na besnotu
Divožijúce zvieratá
Domáce zvieratá
Celkový počet testovaných zvierat
Líška
Ostatné
Psy a mačky
Ostatné
Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne Pozitívne Negatívne
Pozitívne
Negatívne
2014*
0
1363
0
28
0
182
0
6
0
1579
2013
4
3535
1
45
2
213
0
4
7
3797
2012
0
3369
0
44
0
242
0
13
0
3668
2011
0
3264
0
60
0
279
0
20
0
3623
2010
0
2922
0
42
0
323
0
16
0
3303
2009
0
3203
0
86
0
391
0
28
0
3708
2008
0
3422
0
77
0
484
0
25
0
4008
2007
0
3751
0
86
0
445
0
31
0
4313
2006
1
3630
0
105
0
485
0
21
1
4241
2005
44
1767
2
126
4
654
0
42
50
2589
2004
54
1563
6
109
3
660
1
50
64
2382
Rok

2003
2002
2001
2000
Spolu

295
94
72
292
856

1791
1452
1027
1416
37527

13
3
4
13
42

159
130
116
164
1396

43
16
11
66
145

676
713
674
793
7262

3
1
0
4
9

72
80
62
69
541

354
114
87
375
1052

2698
2375
1879
2442
46726

* počet zvierat vyšetrených do 30.9.2014

BSE
Výsledky monitoringu BSE u hovädzieho dobytka za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014
Cielená skupina zvieratá HD
Uhynuté a utratené
Naliehavo zabité
S klinickými príznakmi pri ante mortem vyšetrení
Zabité zdravé
Zabité z dôvodu eradikácie BSE
Podozrivé
Spolu

Počet vyšetrených vzoriek v NRL pre TSE Zvolen
Vyšetrené
Pozitívne
7 335
0
100
0
7
0
19
0
0
0
0
0
7 461
0

Prípady výskytu BSE na Slovensku 2001-2015

Klasický mor ošípaných

Zdroj: Štátna potravinová a veterinárna správa Slovenskej republiky,
http://www.svps.sk/zvierata/choroby_bse.asp

3.2.1.2 GEOLOGICKÉ
Medzi najčastejšie sa vyskytujúce geohazardy na území Slovenska, ktoré môžu vyvolať
mimoriadnu udalosť, patria predovšetkým svahové pohyby. Predstavujú pomerne veľký problém
nielen pri realizácii inžinierskych a stavebných diel, ale aj pri ich samotnom využívaní. Rastúca
urbanizácia, neustály rozvoj výstavby v územiach postihnutých svahovými deformáciami, pokračujúce
odlesňovanie a extrémne zrážkové úhrny v dôsledku klimatických zmien však výrazne zvyšuje riziko
vzniku a aktivizácie zosuvov s nepriaznivými dôsledkami.

3.2.1.2.1 Svahové pohyby
Pod pojmom svahový pohyb (angl. mass movement) sa označuje geodynamický jav, počas
ktorého dochádza k premiestňovaniu horninových hmôt po svahu účinkom gravitácie. Výsledkom
svahového pohybu je svahová porucha, resp. svahová deformácia. Vznik a aktivizácia svahových
pohybov sú podmienené rôznymi prírodnými faktormi (klimatické faktory, erózna činnosť vodných
tokov, vztlakové účinky podzemných vôd a pod.), pričom v našich podmienkach vznikajú svahové
deformácie najmä v dôsledku dlhodobých a extrémnych zrážok a čoraz častejšie aj v dôsledku
nesprávneho antropogénneho zásahu. V prípade náhleho vzniku takých foriem svahových pohybov,
kde sa objavuje negatívny vplyv na život, zdravie alebo majetok ľudí (poškodené objekty, vznik
puklín a trhlín na domoch, vznik charakteristických znakov v teréne, ako napr. zvlnený terén, vznik
trhlín a odlučných hrán, podmáčaných neodtokových depresií, atď.), hovoríme o živelnej pohrome,
ktorá je definovaná v zákone č. 42/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon č. 42/1994 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov.
V súvislosti so vznikom geohazardov (v našich podmienkach najčastejšie so vznikom
havarijných zosuvov) vyhlasuje mimoriadnu situáciu obec v spolupráci s orgánmi krízového riadenia.
Vyhlásenie mimoriadnej situácie je zakotvené v § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z. Národnej
rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Pri tomto
rozhodovaní môžu byť nápomocní pozvaní odborníci z inžinierskej geológie, aby posúdili skutočné
ohrozenie havarijnej situácie a poradili pri realizácii okamžitých protihavarijných opatrení.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred geohazardami
V súvislosti so vznikom svahových deformácií Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vypracovali „Odporúčané postupy“
na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti
so vznikom svahových deformácií v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a so zákonom č.
569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
Riešenie svahových deformácií je v kompetencií Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky (MŽP SR). V prípade výskytu svahových deformácií sekcia geológie a prírodných zdrojov
sa MŽP SR riadi podľa zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení
neskorších predpisov. K riešeniu havarijných zosuvov patrí aj systematická monitorovacia činnosť
v oblasti svahových deformácií. S touto činnosťou je poverený Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Ďalšie informácie:
Sekcia geológie a prírodných zdrojov MŽP SR v roku 2013 vypracovala strategický plánovací
dokument pre oblasť riešenia svahových deformácií „Program prevencie a manažmentu zosuvných
rizík (2014 – 2020)“, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 738 z 18.
decembra 2013. Program určuje ciele, aktivity a opatrenia na prevenciu a na znižovanie a
odstraňovanie nežiaducich účinkov svahových pohybov na životné prostredie a na ľudské diela.
Program sa má realizovať v rámci Operačného programu „Kvalita životného prostredia (2014 –
2020)“ s finančným krytím z prostriedkov fondov EÚ.

Obr. Náchylnosť územia na svahové deformácie
Zdroj: http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoisnomenu/geof/atlas_st_sv
https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastnymat_doc.pdf?instEID=1&attEID=61459&docEID=338280&matEID=
6805&langEID=1&tStamp=20131206140557500

Obr. 1 Početnosť výskytu svahových deformácií
Zdroj: http://www.geology.sk/images/geois/ZZOS_POCETNOST_ALL.jpg

Obr. Prehľad svahových deformácií v SR
Zdroj: http://mapserver.geology.sk/zosuvy/mapviewer.jsf?width=1608&height=899

Oblasti banskej činnosti
Územie Slovenska patrí medzi regióny s bohatou banskou históriou. Ide o banícky významné
oblasti: v okolí stredoslovenských banských miest – Banskej Štiavnice, Kremnice, Banskej Bystrice
a i., oblastiach východného Slovenska, najmä spišsko-gemerského Rudohoria, ako aj západného
Slovensko – najmä v okolí Pezinka. Oblasti postihnuté historickou ťažbou sú znázornené v mape
na Obr. 1. (Liščák et al., 2010).

Napriek úžitku z vyťažených nerastov, prináša ťažba surovín aj negatívne dôsledky na životné
prostredie. Negatívne javy v dôsledku podrúbania sa na Slovensku vyskytujú pomerne často
a spôsobujú nezanedbateľné hospodárske a spoločenské škody. Ako územia náchylné na deformácie
povrchu georeliéfu vplyvom podrúbania hodnotíme oblasti postihnuté intenzívnou banskou
činnosťou.
Za obzvlášť nebezpečné sa považujú také územia, kde neexistujú žiadne záznamy o existencii
banských diel v blízkosti zemského povrchu (napr. v historických banských mapách) a kde súčasné
územné plány miest a obcí napriek hrozbe tohto javu povoľujú stavebnú a investičnú činnosť
(napr. v Kremnici, Banskej Štiavnici, v Novej Bani a inde).
Zdroj: http://mapserver.geology.sk/geoportal/

3.2.1.2.2 Zemetrasenia
Územie Slovenska, ktorého väčšinu pokrývajú Zapadne Karpaty, môžeme charakterizovať
ako oblasť so strednou úrovňou seizmickej aktivity.
Seizmické javy na území Slovenskej republiky sú monitorované seizmickými stanicami
Národnej siete seizmických staníc (NSSS), ktorej prevádzkovateľom je Geofyzikálny ústav Slovenskej
akadémie vied (GFÚ SAV) v Bratislave. Na seizmických staniciach sa pomocou seizmometrov
zaznamenáva rýchlosť pohybu pôdy. V súčasnosti je sieť tvorená 12 seizmickými stanicami, ktoré sú
registrované aj v International Seismological Centre (ISC) vo Veľkej Británii.

Zdroj: http://gpi.savba.sk/index.php/en/

3.2.1.2.3 Lavíny
Lavíny (angl. avallanche) patria medzi geohazardy spojené väčšinou s pohybom vody v tuhej
forme – v podobe snehu. Je spôsobená odtrhnutím sa nahromadeného snehu a v horských
a podhorských oblastiach a je jedným z významných nebezpečenstiev.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Podľa zákona 544/200 § 4 odseku e) opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom
vykonáva: Horská záchranná služba
Orgánom ochrany pred lavínami v Slovenskej republike je:
 Horská záchranná služba
Horská záchranná služba spracovala lavínovú mapu a na svojich stránkach zverejňuje výstrahy pred
lavínovým nebezpečenstvom.

Lavínová mapa: http://mapy.hiking.sk/?zoom=14&lat=6305837.94292&lon=2194989.75612&
layers=00BFTTTTTTFFFFFTT

3.2.1.2.4 Vulkanická činnosť
V našich podmienkach v blízkej budúcnosti nie je predpoklad aktivizácie vulkanickej činnosti.
Vulkanickou činnosťou, najmä z okolitých štátov môže byť na území Slovenskej republiky ohrozená
najmä letecká doprava.

Zdroj: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=101834
www.mzv.sk

3.2.1.2 HYDROLOGICKÉ
3.2.1.2.1 Povodne
Povodeň je prírodný jav, pri ktorom voda dočasne zaplaví územie, ktoré zvyčajne nie je zaliate
vodou.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 7/2010 Z. z.“). Zákon č. 7/2010 Z. z. obsahuje okrem iných ustanovení aj transpozíciu
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík.
 Vyhláška č. 204/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej
povodňovej služby;
 Vyhláška č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov
na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd;
 Vyhláška č. 252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ
o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach;
 Vyhláška č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov
a postup ich schvaľovania;
 Vyhláška č. 313/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predbežnom hodnotení
povodňového rizika a o jeho prehodnocovaní a aktualizovaní;
 Vyhláška č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp
povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie,
prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia
na mapách;
 Vyhláška č. 112/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu, prehodnocovaní
a aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika.
Plánovanie v oblasti ochrany pred povodňami prebieha vo dvoch úrovniach:
1. Plánovanie manažmentu povodňových rizík sa vykonáva v čiastkových povodiach na území
Slovenskej republiky, pričom plány majú charakter strategických dokumentov zahŕňajúcich opatrenia
na ochranu pred povodňami v celom cykle manažmentu povodňových rizík. Plány manažmentu
povodňových rizík sa permanentne prehodnocujú a podľa potrieb aktualizujú každých 6 rokov,
2. Plánovanie vykonávania zásahov na ochranu pred povodňami prostredníctvom povodňových
plánov
Povodňový plán vypracúvajú:
a) správcovia vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení,
ktoré sú umiestnené na vodných tokoch a v inundačných územiach a zhotovitelia stavieb,
ktoré zasahujú do vodného toku alebo na inundačné územie,
b) obce, pričom súčasťou povodňových plánov obcí sú povodňové plány záchranných prác
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov, ktorých stavby, objekty alebo zariadenia
na území obce môžu byť postihnuté povodňou,
c) okresné úrady,
d) okresné úrady v sídlach krajov.

Všetky povodňové plány sa každý rok preskúmajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby sa
zmeny a doplnky mohli schváliť do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa
zapracujú do povodňových plánov bezodkladne.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany pred povodňami
Orgánmi ochrany pred povodňami v Slovenskej republike sú:
a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
b) okresné úrady v sídlach krajov,
c) okresné úrady.
Ochranu pred povodňami riadia a zabezpečujú aj obce v rámci preneseného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred povodňami, pričom vo veciach ochrany pred povodňami spolupracujú
s okresným úradom, s okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru a so správcami
vodných tokov, ktoré pretekajú cez územie obce.
Ochranu pred povodňami v Slovenskej republike zabezpečujú a vykonávajú:
1. orgány ochrany pred povodňami, ktorými sú MŽP SR, okresné úrady v sídlach krajov
a okresné úrady,
2. ostatné orgány štátnej správy, najmä Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo zdravotníctva SR,
3. orgány územnej samosprávy (obce a samosprávne kraje),
4. povodňové komisie obcí, obvodné povodňové komisie, krajské povodňové komisie a Ústredná
povodňová komisia,
5. správcovia vodných tokov,
6. vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú
umiestnené na vodných tokoch alebo v inundačných územiach,
7. iné právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby určené zákonom.

Obr. Najdôležitejšie vodné toky SR a hranice čiastkových povodí
Zdroj: http://www.vuvh.sk/rsv2/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=87&lang=sk

Obr. Mapa povodňového rizika pre Q100
Zdroj:
http://mpomprsr.svp.sk/Default.aspx?zoom=2&amp;lat=6154337.0188807&amp;lon=2164241.5452543&amp;la
yers=Ortofotomapa

3.2.1.2.2 Sucho
Hydrologické sucho je charakterizované dlhodobým poklesom hladín povrchových vodných
útvarov (napr. riek, jazier, nádrží) a poklesom hladín podzemných vôd. Jedným z prejavov
hydrologického sucha je malá vodnosť vodných tokov. V našich klimatických podmienkach sa
v priemere raz za 2 roky vyskytne neprerušená absencia zrážok, ktorá trvá okolo 30 dní, raz za
100 rokov sa môže vyskytnúť neprerušené bezzrážkové obdobie trvajúce okolo 60 až 80 dní.
Najsuchšie oblasti na Slovensku sú Podunajská nížina, Záhorie, Lučenecká kotlina, Východoslovenská
nížina, údolie Cirochy a Levočské vrchy.

3.2.1.2 METEOROLOGICKÉ a KLIMATOLOGICKÉ
3.2.1.2.1 Vietor (víchrice)
Veterné pomery v podmienkach Slovenskej republiky sú komplikované v dôsledku zložitej
orografie, ale aj z dôvodu značnej premenlivosti počasia v priebehu roka. Na nížinách západného
Slovenska sa priemerná ročná rýchlosť vetra vo výške 10 metrov nad aktívnym povrchom pohybuje
v intervale od 3 do 4 m.s-1, na východnom Slovensku od 2 do 3 m.s-1. V kotlinách je veternosť závislá
od ich polohy a uzavretosti, resp. otvorenosti voči prevládajúcim prúdeniam. V otvorenejších
kotlinách, napr. v Považskom podolí, Podtatranskej kotline, Košickej kotline, sa priemerná ročná
rýchlosť vetra pohybuje v intervale od 2 do 3 m.s-1, v uzavretejších kotlinách, kde je i najväčší výskyt
inverzií, napr. Zvolenská kotlina, Žiarska kotlina, Žilinská kotlina, dosahuje priemerná ročná rýchlosť
vetra hodnoty v intervale od 1 do 2 m.s-1, v uzavretých dolinách i menej než 1 m.s-1.
V pohoriach, v závislosti od nadmorskej výšky je priemerná ročná rýchlosť vetra 4 až 8 m.s -1.
Maximálna rýchlosť vetra v nížinách presahuje 35 m.s-1, v pohoriach až 60 m.s-1. Maximálna rýchlosť
bola nameraná na Skalnatom plese, 78,6 m.s-1, resp. 283 km.h-1.
K najveternejším regiónom Slovenska patria Podunajská a Východoslovenská nížina.
Bratislava patrí k najveternejším mestám strednej Európy, čo spôsobuje prítomnosť Devínskej
a Lamačskej brány (zúžený priestor medzi Malými Karpatami a Hainburgskými vrchmi v Rakúsku).
V ročnom priemere fúka najsilnejší vietor vo februári a v marci, ale aj v novembri. Naopak september
je v priemere najmenej veterným mesiacom.

3.2.1.2.2 Teplotné extrémy (horúčavy, mrazy)
Na základe dlhodobých meraní teploty vzduchu z viacerých regiónov Slovenska je v priemere
najteplejšou oblasťou Podunajská nížina s priemernou teplotou vzduchu v januári -1 až -2 °C, v júli 18

až 21 °C a v ročnom priemere 9 až 11 °C. V oblasti Východoslovenskej nížiny je v priemere teplota
vzduchu o niečo nižšia. V kotlinách a dolinách riek, nadväzujúcich na nížiny (napr. Považie, Ponitrie,
Pohronie...) dosahuje priemerná ročná teplota vzduchu hodnoty v intervale 6 až 8 °C, v najvyššie
položených kotlinách (Popradská, Oravská kotlina) je to menej než 6 °C. S nadmorskou výškou
priemerná ročná teplota vzduchu klesá. Vo výške 1000 m dosahuje v priemerne hodnoty v rozmedzí 4
až 5 °C, vo výške 2000 m n.m. okolo -1 °C, na hrebeňoch Vysokých Tatier menej ako -3 °C. Kým
v dobre vetraných polohách neklesajú absolútne minimá ani na -30 °C, v uzavretých horských
dolinách a kotlinách bývajú za mimoriadne tuhých zím mrazy aj okolo -40 °C (vo Vígľaši-Pstruši
poklesla dňa 11.2.1929 teplota vzduchu až na -41 °C).
Absolútne teplotné maximá v lete sú podstatne rovnomernejšie rozložené a dosahujú
v nížinách v extrémnych prípadoch 39-40 °C. Absolútne teplotné maximum bolo namerané dňa
20.07.2007 v Hurbanove 40,3°C. Najchladnejším mesiacom je január, v najvyšších polohách Tatier
február. Najmiernejšie zimy sú v južnej a západnej časti Záhorskej a Podunajskej nížiny.

Zdroj: SHMÚ

3.2.1.2.3 Búrky a prívalové dažde
Atmosférické zrážky najviac ovplyvňuje geografická poloha územia, nadmorská výška,
náveternosť, resp. záveternosť územia k prevládajúcemu prúdeniu, prinášajúcemu vlhké vzduchové
hmoty a frontálne systémy. Na Slovensku priemerný ročný úhrn zrážok kolíše od menej ako 500 mm
v oblasti Galanty, Senca a východnej časti Žitného ostrova do približne 2 000 mm vo Vysokých
Tatrách (Zbojnícka chata 2 130 mm). Pomerne suché sú spišské kotliny, chránené od juhozápadu až
severozápadu Vysokými a Nízkymi Tatrami a od juhu Slovenským Rudohorím. VMnožstvo zrážok na
Slovensku vo všeobecnosti pribúda s nadmorskou výškou o približne 50-60 mm na 100 m výšky.
Pohoria na severozápade a severe Slovenska sú vo všeobecnosti bohatšie na atmosférické zrážky, než
pohoria v strednej, južnej a východnej oblasti Slovenska. V priebehu roka pripadá na letné obdobie
(jún-august) približne 40 %, na jar 25 %, na jeseň 20 % a na zimu 15 % zrážok.
Najdaždivejší mesiac býva jún alebo júl a najmenej zrážok je v januári až marci. Veľká
premenlivosť zrážok spôsobuje najmä na nížinách časté a niekedy dlhotrvajúce obdobie sucha.
Podunajská nížina patrí k najsuchším oblastiam Slovenska, a to jednak tým, že sú tu najmenšie úhrny
(aj menej ako 500 mm za rok), ale najmä tým, že je málo zrážok v lete a je to tiež najteplejšia
a relatívne najveternejšia oblasť, v dôsledku čoho je tu vysoký potenciálny výpar.
V letnom období sa na celom území Slovenska relatívne často vyskytujú búrky, pri ktorých
spadne veľké množstvo zrážok. Najväčší počet dní s búrkou je na horách, v dolinách a kotlinách, kde
sa v priemere vyskytne až 30-35 takýchto dní za rok. Najmenej ich býva na nížinách. Výskyt búrok
v zimnom období je na Slovensku zriedkavý.
V zimnom období padá veľká časť zrážok, najmä v stredných a vysokých horských polohách,
vo forme snehu. Sneženie zaznamenávame na nížinách od októbra až do apríla a v polohách nad 1500
až 2000 nad morom po celý rok, teda aj v letných mesiacoch. Priemerné trvanie snehovej pokrývky je
na južnom Slovensku menej ako 40 dní, kým na Východoslovenskej nížine, ktorá je kontinentálnejšia,
je trvanie viac ako 50 dní za rok. V kotlinách je to v priemere 60 až 80 dní, v pohoriach 80 až 120 dní.
Najväčší počet dní so snehovou pokrývkou je vo vrcholových polohách Vysokých Tatier, aj viac ako
200 dní za rok.

Použitý zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav : http://www.shmu.sk/sk/?page=1064

3.2.1.2.4 Inverzia
V horských dolinách a kotlinách sa vyskytujú v zime často teplotné inverzie, pričom sa na ich
dne hromadí studený vzduch aj počas niekoľkých dní. Väčšina hmiel vzniká za pokojného počasia a to
prevažne na jeseň a v zime. Na horách vzniká hmla vtedy, keď sú vrcholky zahalené oblakmi.
Oblačnosť je na Slovensku veľmi premenlivá, určuje ráz počasia a je veľmi citlivá na orograficky
členitý reliéf. Najväčší výskyt inverzií má napr. Zvolenská kotlina, Žiarska kotlina, Žilinská kotlina.
V zime sú v kotlinách časté teplotné inverzie, ktoré znižujú priemerné mesačné teploty
vzduchu v kotlinách na úroveň stredných horských polôh, ležiacich o niekoľko 100 metrov vyššie.

Použitý zdroj: Slovenský hydrometeorologický ústav : http://www.shmu.sk/sk/?page=1064

3.2.1.3 POŠKODENIE ÚZEMIA PRÍRODNÝMI UDALOSŤAMI
3.2.1.3.1 Lesný požiar
Rozoznávame 4 základné kategórie lesných požiarov :
 Podzemné
 pozemné – povrchové
 korunové
 požiare lesnej kalamity
Príčiny požiarov



prirodzene spôsobené (úderom blesku, tlením organického materiálu v prípade slnečného
počasia)
umelo založený požiar (v dôsledku nedbanlivosti a podcenenie rizika, pyrománie, a pod.)

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a o ochrane lesa,
 zákon NR SR č. 70/1998 Z. z. o energetike,
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
K základným preventívnym protipožiarnym opatreniam v lesných porastoch so zvýšeným
rizikom vzniku požiarov patrí vytváranie protipožiarnych prvkov:
a) protipožiarne rozčleňovacie pásy: Slúžia na zabránenie šírenia korunového požiaru;
považujú sa za ne najmä trasy štátnych ciest, miestne komunikácie, lesná dopravná sieť a iné
líniové stavby
b) protipožiarne rozčleňovacie prieseky: Prieseky slúžia na zabránenie šíreniu prevažne
pozemného požiaru, z ktorých je odstránený horľavý materiál; považujú sa za ne najmä
drobné vodné toky, zvážnice a približovacie linky,

c) izolačné pruhy (tzv. Kienetzove pásy): ich pôvodný účel bola ochrana lesných porastov
pred možnosťami vzniku lesných požiarov od parnej trakcie. V súčasnosti sa využívajú
z dôvodu ohrozenia intravilánu od odletu iskier brzdiacich mechanizmov vlakov, poprípade
odhodenia horiacich alebo tlejúcich predmetov cestujúcimi (napr. cigaretový ohorok).
d) ochranné pásma líniových stavieb v bezprostrednej blízkosti plynovodu, alebo iného
plynárenského, aj na ochranu elektroenergetických zariadení, rozvodov, trafostaníc a pod.,
e) ostatné ochranné opatrenia.
Na zníženie rizika vzniku požiarov sa používajú rôzne monitorovacie stratégie. V kritickom
období sa konajú protipožiarne hliadky, ktoré kontrolujú im pridelené územie. Okrem toho štát
najmä v letných mesiacoch, keď je riziko vzniku požiaru najväčšie, zabezpečuje pravidelný letecký
monitoring. Monitorovacie lety v rámci pracovnej pohotovosti sa realizujú v prípade dosiahnutia 3
a vyššieho indexu požiarneho nebezpečenstva, uverejneného na internetovej stránke Slovenského
hydrometeorologického ústavu Bratislava.
Pozemnú protipožiarnu ochrannú službu vykonávajú vlastníci a užívatelia lesov. Títo zistené
požiare nahlasujú HaZZ a až do príchodu hasičov organizujú ich hasenie. Ďalšie hasenie požiarov
s použitím špeciálnej techniky zabezpečuje HaZZ.

3.2.1.3.2 Poškodenie lesa – hmyzí škodcovia
Štruktúra činiteľov ovplyvňujúcich zdravotný stav lesov je členená na abiotické, biotické
a požiare. Vo vzťahu k poškodzovaniu lesov vplyvom týchto činiteľov je na Slovensku v zmysle
platného právneho poriadku (§ 23 ods. 5 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch) ako „prírodná katastrofa“
možné definovať poškodenie lesa takého rozsahu, keď odhadnutý objem dreva z náhodnej ťažby počas

platnosti programu starostlivosti o lesy jednorázovo presiahne 20 % zásoby porastu uvedenej v opise
porastu, alebo ak je náhodná ťažba na súvislej ploche s výmerou viac ako 0,5 ha.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 232/2006 Z. z. o vyznačovaní ťažby dreva,
označovaní vyťaženého dreva a dokladoch o pôvode dreva,
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej
hospodárskej evidencii,
 Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 o hospodárskej úprave lesa
a o ochrane lesa.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Slovensko bolo v roku 1994 rozdelené do 47 lesných oblastí, z ktorých niektoré sú členené
aj na podoblasti. Boli stanovené 3 stupne ohrozenia škodlivými činiteľmi: nízky, stredný a vysoký.
Pre zatriedenie lesných oblastí a podoblastí do stupňa ohrozenia bola pre každú skupinu škodlivých
činiteľov spracovaná samostatná metodika. Pre každý stupeň ohrozenia sú spracované opatrenia
ochrany lesa ako aj zásady a pracovné postupy pri obnove už poškodených lesov.

Príklad vykonanej náhodnej ťažby ihličnatých drevín poškodených podkôrnym a drevokazným hmyzom v roku
2012.

Lesnícka ochranárska služba (LOS) je v zmysle § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
orgánom štátnej odbornej kontroly ochrany lesa. K úlohám LOS vyplývajúcim z tohto zákona patrí
kontrola plnenia povinností pri ochrane lesa a účinnosti vykonaných opatrení na zlepšenie zdravotného
stavu lesa. LOS ďalej zabezpečuje monitorovanie zdravotného stavu lesa a výskytu škodlivých
činiteľov, vypracúvala prognózy vývoja škodlivých činiteľov a vydávala signalizačné správy.

3.2.1.3.3 Poškodenie lesa – vietor, sneh a námraza
Zo samostatne pôsobiacich činiteľov každoročne najväčšie škody na lesných porastoch
spôsobuje vietor. Z abiotických škodlivých činiteľov sú z hľadiska katastrofických udalostí v lesoch
Slovenska najzávažnejšie práve vietor a sneh, okolo 92 % (vietor 80 % a sneh 12 %). Predikcia vzniku
poškodenia lesných porastov, resp. spoľahlivé zhodnotenie ohrozenia lesných oblastí, eventuálne
podoblastí je veľmi náročná. Lesné oblasti resp. podoblasti boli zaradené do troch stupňov
ohrozenia: vysoké, stredné a nízke. Znižovanie rizika rozvrátenia lesných porastov vetrom, resp.
snehom je možné iba prostredníctvom dlhodobých preventívnych opatrení. Takéto opatrenia sú
nevyhnutné v lesných oblastiach so stredným a vysokým stupňom ohrozenia vetrom a snehom, ale
nemožno ich ignorovať ani v oblastiach s teoreticky nízkym ohrozením (vznik rozvrátenia lesných
porastov sa nedá úplne vylúčiť ani tam).
Silné ohrozenie lesných oblastí vetrom (na mape vyznačené tmavo)

3.2.2 MIMORIADNE UDALOSTI SPÔSOBENÉ ĽUDSKOU
ČINNOSŤOU
3.2.2.1 TECHNOGÉNNE
3.2.2.1.1 Dopravné nehody
V súvislosti s ustanoveniami rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady č. 1313/2013EÚ je
pre účel registra možné brať do úvahy iba mimoriadne udalosti, ktoré môžu vzniknúť následkom
dopravnej nehody pri preprave nebezpečných látok. Táto oblasť je pri každom druhu dopravy riešená
v súlade s medzinárodnými predpismi pre prepravu nebezpečných tovarov, ktoré sú implementované
do právneho poriadku SR. Napr. ADR - Európska dohoda o cestnej preprave nebezpečných vecí, RID
- Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru, ADN - Európska dohoda
o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách, Annex 18 Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve a pod.
Samostatnou kapitolou sú dopravné nehody, ktoré môžu vzniknúť pri preprave jadrového
materiálu. Na túto oblasť sa okrem zásad vyššie uvedených predpisov vzťahujú aj ustanovenia
zákona:
 č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
 vyhlášky č. 48/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových
udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin,
 vyhlášky č. 55/2006 o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo
havárie a
 vyhlášky č. 57/2006 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave
rádioaktívnych materiálov.
V zmysle vyššie uvedených predpisov sú postupy pri rôznych prípadoch dopravných nehôd uvádzané
v Havarijnom dopravnom poriadku, ktorý schvaľuje MDVRR SR a jeho schválenie je podmienkou
vydania povolenia na prepravu Úradom jadrového dozoru SR a útvarom vedúceho hygienika rezortu
MDVRR SR.
Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam, v nadväznosti na ustanovenia rozhodnutia
Európskeho parlamentu a rady č. 1313/2013EÚ je možné konštatovať, že nie je predpoklad, aby
prípadný vznik dopravnej nehody v súvislosti s prepravou nebezpečného tovaru (vrátane jadrového
materiálu) spôsobil mimoriadnu udalosť takého rozsahu, ktorú by SR nedokázala zvládnuť vlastnými
silami a prostriedkami.

3.2.2.1.1.1 Dopravná nehoda – cestná
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Základnými predpismi upravujúcimi oblasť riešenia dopravných cestných nehôd sú:
 zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 technické normy platné pre projektovanie, budovanie a prevádzkovanie ciest,
 zákon č. 249/2011 o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

S ohľadom na skutočnosť, že diaľnice a rýchlostné cesty, ktoré na území SR spravuje
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (ďalej len „NDS, a.s) sú zaradené do Transeurópskej dopravnej
siete (TEN-T) je nevyhnutné, aby aj postupy pri vzniku dopravnej nehody na týchto cestách boli
v súlade s medzinárodnými štandardmi. Za týmto účelom je v podmienkach NDS, a.s. vypracovaný
„Pokyn riaditeľa na riešenie situácie po úniku nebezpečnej látky, nebezpečného odpadu, škodlivej
látky a obzvlášť škodlivej látky pri dopravnej nehode na pozemných komunikáciách spravovaných
NDS, a.s.“
V súvislosti s prevádzkou tunelov má každý tunel vypracovaný samostatný „Prevádzkový
predpis tunela“, v rámci ktorého je kapitola „Poriadok mimoriadneho a havarijného režimu“.
V záujme vytvorenia podmienok na zabezpečenie nepretržitej prevádzky schopnosti ciest,
vrátane riešenia situácie po vzniku dopravnej nehody, je v podmienkach NDS, a.s. zavedený projekt
„Diaľničná patrola“. Jej činnosť je zabezpečovaná osádkou vozidla, ktorá na zverenom úseku cesty
zabezpečuje plnenie stanovených úloh, vrátane povinnosti zabezpečiť pomoc v tiesni účastníkom
cestnej premávky po vzniku dopravnej nehody.

3.2.2.1.1.2 Dopravná nehoda - lanová dráha
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Základnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti prevádzky lanových dráh
a riešenia nehôd na lanových dráhach sú:
 zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a
 Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorou sa vydáva dopravný
poriadok dráh.
 Základným dokumentom riešiacim konkrétne postupy u konkrétnych lanových dráh je
Prevádzkový predpis lanovej dráhy.

3.2.2.1.1.3 Dopravná nehoda – letecká
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Základnými predpismi upravujúcimi oblasť riešenia leteckých nehôd sú:
 Smernica európskeho parlamentu a rady (ES) č. 2003/42/ES,
 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 996/2010 o vyšetrovaní a prevencii nehôd
a incidentov v civilnom letectve a o zrušení smernice 94/56/ES,
 Nariadenie komisie (ES) č. 1330/2007 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia
informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa článku 7 ods. 2 smernice
Európskeho parlamentu a rady 2003/42/ES,
 Nariadenie komisie (ES) č. 1321/2007 ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá šírenia
informácií zainteresovaným stranám o udalostiach v civilnom letectve podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2003/42/ES, Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) č. 143/1998 Z. z.,
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky 661/2005 Z. z. o ohlasovaní udalostí v civilnom
letectve, predpis L-13 Vyšetrovanie leteckých nehôd a incidentov, predpis Esarr 2 - Ohlasovanie
a posudzovanie udalostí súvisiacich s bezpečnosťou v ATM a Smernica č. 49/2011 MDVRR SR,
ktorou sa ustanovuje jednotný postup po prijatí hlásenia o udalosti v civilnom letectve.

V nadväznosti na vyššie uvedené predpisy a v súlade s Článkom 25 Dohovoru
o medzinárodnom civilnom letectve je Slovenská republika povinná poskytnúť pomoc lietadlám
v tiesni, ktoré sa nachádzajú v letovej informačnej oblasti Bratislava (FIR Bratislava). Plnením úloh
koordinácie súčinnosti civilných, vojenských a bezpečnostných orgánov pri pátraní po lietadlách
a záchrane ľudských životov poverilo MDVRR SR štátny podnik Letové prevádzkové služby
Slovenskej republiky, š. p. Na tento účel bolo u Letových prevádzkových služieb SR, š. p. zriadené
Záchranné koordinačné stredisko, ktoré má sídlo na letisku M. R. Štefánika v Bratislave.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany
V závislosti od miesta vzniku leteckej nehody sa na pátraní, likvidácii a pod. okrem Letových
prevádzkových služieb SR, š. p. podieľajú aj zložky Integrovaného záchranného systému a v prípade
vzniku leteckej nehody v priestore letísk aj príslušné organizačné zložky letísk). Pre prípad vzniku
nehody v priestoroch letiska majú letiská spracované osobitné plány (napr. letisko Bratislava má
spracovaný „ON – 11/2005 - Pohotovostný plán letiska M. R. Štefánika“, letisko Košice má
spracovaný „ON 32 - Núdzový plán letiska Košice“ a pod.).
Letecké nehody v SR vyšetruje
„Letecký a námorný vyšetrovací útvar“. Zároveň zastupuje SR vo veciach vyšetrovania leteckých
udalostí v civilnom letectve s inými štátmi a medzinárodnými organizáciami (ICAO, ECAC
a príslušnými organizáciami Európskej únie (ENCASIA, EASA).

3.2.2.1.1.4 Dopravná nehoda – plavebná
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Výkon činností súvisiacich s plavebnou nehodou je ustanovený:
 zákonom č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
 vyhláškou č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku
vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách..
Kompetentné orgány pre dohľad nad prevádzkou a bezpečnosťou plavby majú vypracované
interné predpisy ako napr. „Postup pri riešení mimoriadnych udalostí“, „Postup pri vyšetrovaní
plavebných nehôd vo vnútrozemskej plavbe“ a pod.

3.2.2.1.1.5 Dopravná nehoda – železničná
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Základnými právnymi predpismi upravujúcimi oblasť bezpečnosti železničnej prevádzky
a riešenia železničných nehôd sú:
 zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a
 vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ktorou sa vydáva dopravný
poriadok dráh.
V zmysle uvedených právnych predpisov majú manažér železničnej infraštruktúry (ŽSR)
a najväčšie železničné podniky (Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. a Železničná spoločnosť

Cargo Slovakia, a.s. pre prevenciu a riešenie železničných nehôd spracované nasledujúce predpisy
a dokumenty:
 Z 17 Predpis ŽSR – Nehody a mimoriadne udalosti. Havarijný plán ŽSR – vrcholový
dokument spracovaný v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. v znení n. p. a rieši viaceré scenáre: únik
nebezpečných látok, oznámenia o uložení smrtiacich zariadení (výbušniny), nálezy nedeklarovaných
prepravovaných žiaričov, nálezy neznámych látok (antrax), prepravy rádioaktívnych látok, železničné
nehody.
 23 Predpis ŽSR Doprava a preprava vybraných rádioaktívnych materiálov po tratiach
ŽSR.
 R 3 Predpis ŽSR – riadenie rizík bezpečnosti železničného systému v podmienkach ŽSR.
 Havarijný plán podľa predpisu UIC 201 – majú spracované všetky strediskové ŽST
(celkom 23) na sieti ŽSR.
 Nariadenie GR č. 27/2005, ktorým sa ustanovuje postup zamestnancov ŽSR v prípade
oznámenia alebo uistenia uloženia výbušného zariadenia alebo iného smrtiaceho zariadenia v obvode
železničných dráh.
 Nariadenie GR ŽSR č. 16/2007, k hodnoteniu a identifikácií rizík vychádzajúcich
z medzinárodných štandardov interného auditu.
 Metodický pokyn GR k zabezpečeniu vyrozumievania a informačného systému.
 Plán ochrany zamestnancov – vypracovaný na základe legislatívy na úseku civilnej ochrany.
Dokument má spracovaný v rámci ŽSR každý obvod CO ŽSR (23 strediskových ŽST, OR Košice
a GR Bratislava). Súčasťou tohto dokumentu je aj plán ukrytia a plán evakuácie.
 Opatrenia riaditeľa Odboru krízového riadenia a ochrany GR ŽSR na elimináciu možných
teroristických útokov, ktorých účelom je eliminovať prípadné teroristické útoky v rámci železničnej
infraštruktúry.
 Krízový plán ŽSR.
 Havarijný plán ZSSK č. 1_07_OIK_v1 – rieši napr. hlásenie vzniku nehodových
a mimoriadnych udalostí, vznik a vyšetrovanie úrazov a pod.
 Predpis ZSSK D 17 platný na pracoviskách ZSSK – rieši: hlásenie, evidenciu a zisťovanie
príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí
 Predpis ZSSK CARGO B 17 - Zisťovanie príčin vzniku nehôd a mimoriadnych udalostí predpis upravujúci oblasti zisťovania príčin vzniku nehody, prevádzkových porúch a pod.
 SRB – systém riadenia bezpečnosti ZSSK CARGO - určuje plán, stratégiu, bezpečnostné
kritéria, bezpečnostné riziká spoločnosti a pod.
Neoddeliteľnou súčasťou riešenia železničných nehôd je i vyšetrenie ich príčin a následná
aplikácia získaných poznatkov do oblasti prevencie a riadenia železničnej dopravy. V zmysle znenia
zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a v zmysle smernice 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady
z 29. apríla 2004, o bezpečnosti železníc, v § 102, ods.1, písm. c) zákona, je vyšetrovacím orgánom
železničných nehôd Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

3.2.2.1.2 Únik geneticky modifikovaných organizmov
Havária je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných organizmov
a geneticky modifikovaných mikroorganizmov k ich nekontrolovanému úniku, ktorý predstavuje
okamžité alebo neskoršie nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie. Doteraz neboli
hlásené príslušným orgánom žiadne havárie, ktoré by spĺňali kritériá podľa národnej legislatívy.

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Problematiku vypracovania havarijných plánov pre používanie genetických technológií
a geneticky modifikovaných organizmov na Slovensku upravuje:
 Zákon č.151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov
o Podľa zákona č. 151/2002 Z. z. je havarijný plán písomný dokument, v ktorom sú
pre prípad vzniku havárie uvedené opatrenia zamerané na odstraňovanie následkov
havárie na ľudí a na životné prostredie (pre rizikovú triedu 2 a vyššie).
 Vyhláška č. 399/2005 Z. z. Ministerstva životného prostredia SR z 8. augusta 2005, ktorou sa
vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných
organizmov v znení neskorších predpisov, v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR
č. 312/2008 Z. z. a č. 86/2013 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 399/2005 Z. z.
Orgánmi štátnej správy v Slovenskej republike podľa zákona č. 151/2002 Z. z. sú:
a) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
b) Slovenská inšpekcia životného prostredia.
Ďalšie informácie (odkazy):
http://www.minzp.sk
http://www.gmo.sk

3.2.2.1.3 Závažné priemyselné havárie – požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok
Závažnou priemyselnou haváriou je udalosť, akou je najmä nadmerná emisia, požiar alebo
výbuch s prítomnosťou jednej alebo viacerých vybraných nebezpečných látok, vyplývajúca
z nekontrolovateľného vývoja v prevádzke a ktorá vedie bezprostredne alebo následne k vážnemu
poškodeniu alebo ohrozeniu života alebo zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku v rámci
podniku alebo mimo neho.
Za roky 2002 -2014 evidujeme 5 závažných priemyselných havárií.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Prevádzkovatelia príslušných podnikov sú povinní vypracovať havarijné plány a poskytnúť
podklady na vypracovanie plánov ochrany obyvateľstva orgánom zodpovedným za ich vypracovanie
na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni.
 zákon č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 vyhláška č. 489/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
 vyhláška č. 490/2002 Z .z. o havarijnom pláne a o bezpečnostnej správe v znení neskorších
predpisov,
 zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Orgánmi štátnej správy podľa zákona č. 128/2015 Z. z. sú:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

ministerstvo životného prostredia
ministerstvo vnútra
ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenská inšpekcia životného prostredia
okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady
orgány inšpekcie práce,
orgány na úseku ochrany pred požiarmi,
orgány na úseku civilnej ochrany,
úrady verejného zdravotníctva,
orgány štátnej banskej správy.

Ďalšie informácie (odkazy):
Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií
http://www.enviroportal.sk/environmentalne-temy/starostlivost-o-zp/pzph-prevencia-zavaznychpriemyselnych-havarii/informacny-system-pzph
www.enviro.gov.sk

3.2.2.1.4 Závažné havárie – Ekologické
Environmentálna škoda je škoda na chránených druhoch a biotopoch, vode, pôde spôsobená
pracovnou činnosťou v dôsledku emisie – uvoľnenia látok, prípravkov, organizmov alebo
mikroorganizmov do životného prostredia. V rokoch 2007-2014 neevidujeme žiadnu environmentálnu
škodu podľa zákona č. 359/2007 Z. z.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Orgánmi štátnej správy podľa zákona č. 128/2015 Z. z. sú
a) ministerstvo životného prostredia,
b) okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady,
c) Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ďalšie informácie (odkazy):
http://enviroportal.sk/enviroportal.sk/environmentalne-temy/vybrane-environmentalneproblemy/environmentalne-skody/informacny-system-es
www.enviro.gov.sk

3.2.2.1.5 Radiačná nehoda alebo havária

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z. o základných bezpečnostných
požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením.
Národný havarijný plán pripravuje MV SR v spolupráci s rezortom MZ SR, MO SR, ÚJD
SR, MŽP SR, MDVaRR SR, MF SR.
Pri radiačnej nehode alebo havárií sa:
 Aktivizuje krízový štáb
 Návrh opatrení vyhlasuje hlavný hygienik SR, napr. podanie jódovej profilaxie, evakuácia
na základe odporúčaní hlavného odborníka v oblasti radiačnej ochrany.
 Ústredie radiačnej monitorovacej siete

3.2.2.1.6 Baníctvo
Organizácie vykonávajúce banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom
v podzemí sú povinné dodržiavať predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a bezpečnosti prevádzky a technických zariadení.
Orgánmi dozoru na BOZP sú:
 MH SR,
 Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici,
 Obvodný banský úrad v Bratislave,
 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
 Obvodný banský úrad v Košiciach,
 Obvodný banský úrad v Prievidzi,
 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

Banské diela a staré banské diela

http://mapserver.geology.sk/sbd/

3.2.2.1.6.1 Banský požiar
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov,
 Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí,
 Výnos SBÚ č. 4401/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných
baniach.

3.2.2.1.6.2 Únik zemného plynu
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov,
 Vyhláška SBÚ č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu,
 Úprava SBÚ č. 8/1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a pri
ťažbe, úprave a pozemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov v prírodných
horninových štruktúrach,
 Výnos SBÚ č. 2000/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd pri vrtných
a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe, úprave a pozemnom uskladňovaní kvapalných nerastov
a plynov v prírodných horninových štruktúrach.

3.2.2.1.6. 3. Technologická havária
Ide o typ havárie, ktorá môže nastať v akejkoľvek organizácii vykonávajúcu banskú činnosť
alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom v podzemí alebo na povrchu a pri ktorých používajú
rôzne technologické alebo technické zariadenia (úpravnícke linky, bagre, nakladače, vyhradené
technické zariadenia – tlakové, zdvíhacie, elektrické, plynové, ťažobné zariadenia na plávajúcich
strojoch, vybrané banské zariadenia, vrtné súpravy atď.).
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov,
 Vyhláška SBÚ č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu,
 Smernice ÚBÚ č. 2100/1966 pre zostavovanie plánu na likvidáciu závažných nehôd
pri banskej činnosti vykonávanej povrchovým spôsobom,
 Úprava SBÚ č. 8/1988 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a pri
ťažbe, úprave a pozemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových
štruktúrach,
 Výnos SBÚ č. 2000/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd pri vrtných
a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe, úprave a pozemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov
v prírodných horninových štruktúrach.

 Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí,
 Výnos SBÚ č. 4401/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných
baniach.

3.2.2.1.6.4 . Zával bane alebo iného banského diela
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení
neskorších predpisov,
 Vyhláška SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti
prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí,
 Výnos SBÚ č. 4401/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd v hlbinných
baniach.

3.2.2.1.7 Havária na vodnej stavbe
Na Slovensku máme vybudovaných celkom 281 vodných nádrží, ktoré spadajú do správy
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Z nich 231 sú malé vodné nádrže a 50 nádrží je
zaradených do svetového registra veľkých priehrad (ICOLD – International Comittee on Large Dams).
V nich možno akumulovať celkom 1,896 mld. m3 vody, pričom rozhodujúci podiel na tomto objeme
majú veľké nádrže (ICOLD), ktoré sú spravidla viacúčelové. Celková plocha zatopená nádržami,
nezaberá ani 0,5 % celkovej plochy nášho územia.
Na Slovensku je už niekoľko desaťročí ¬zavedený systém zaisťujúci ich bezpečnosť –
odborný technicko-bezpečnostný dohľad. V súčasnosti je bezpečnosť vodných stavieb rámcovaná
ustanoveniami zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a jeho vykonávacím predpisom –
vyhláškou MŽP SR č. 458/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného
technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného
dozoru.
Osobitne je prepracovaný systém hodnotenia rizika vytvoreného jednotlivými typmi vodných
stavieb, z ktorého sa odvíjajú povinnosti ich stavebníkov a prevádzkovateľov. Na jeho základe je už
vo fáze prípravy každá vodná stavba zaradená do jednej zo štyroch kategórií podľa bodového systému,
ktorý zohľadňuje jej význam, riziko možného ohrozenia ľudských životov a škôd na majetku v
priľahlom území, ako aj nebezpečenstvo vzniku porúch na vodnej stavbe.
Ak vodná stavba dosiahne hodnotu faktora rizika (vybrané vodné stavby I. a II. kategórie)
rizika (FOB) väčšiu ako 270 bodov, podľa platnej legislatívy musí prevádzkovateľ zabezpečiť
výpočet prielomovej vlny pod vodnou stavbou a vybudovať autonómny systém varovania
na území do 1 hod. príchodu prívalovej vlny.

Obr. Vodné stavby 1. a 2. KategórieZdroj: http://gis.vvb.sk/

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni:
 Zákon 364/2004 Z. z. o vodách a zmene zákona SNR,
 Zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 Vyhláška č. 458/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technickobezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného
dozoru.

3.2.2.2 SOCIOGÉNNE
3.2.2.2.1 Narušenie verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
Súčasný stav týkajúci sa ochrany verejného poriadku možno charakterizovať ako ustálený,
nakoľko situácia v tejto oblasti sa za posledný rok stabilizovala. Z hľadiska budúceho vývoja možno
očakávať ustálený stav (stagnáciu). Vzhľadom k úlohám, ktoré plní služba poriadkovej polície
Policajného zboru je možné predpokladať nasledovné riziká a ohrozenia vyplývajúce z ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku:






konanie rôznych kultúrnych, spoločenských, politických a obdobných podujatí
na celoslovenskej úrovni, resp. s medzinárodným prvkom;
predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii;
nedôvera obyvateľstva v štát a jeho orgány, prípadné radikálne zhoršenie životnej úrovne,
sociálnych a ekonomických podmienok v rámci jednotlivých regiónov Slovenskej republiky,
najmä u sociálne slabších vrstiev spoločnosti môže vyvolať spoločenské napätie a nepokoje;
ohrozenie životného prostredia.

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Policajný zbor podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia,

osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku, tiež spolupôsobí pri zabezpečovaní
verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany
V rámci komplexného riešenia diváckeho násilia, ale aj za účelom zefektívnenia činnosti
policajtov počas bezpečnostných opatrení v rámci verejných zhromaždení, športových a kultúrnych
podujatí odbor poriadkovej polície prezídia Policajného zboru spracoval Pilotný projekt
antikonfliktných tímov Policajného zboru, ktorý bol schválený uznesením porady vedenia Ministerstva
vnútra SR č. 1/2014 zo dňa 06. 10. 2014. Pilotný projekt sa začal realizovať od 01. 04. 2015 v rámci
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Košiciach, pričom členovia antikonfliktných
tímov Policajného zboru boli po absolvovaní základného doplňujúceho kurzu prvýkrát nasadení
v Bratislave a Michalovciach. Spracovanie Pilotného projektu Antikonfliktných tímov Policajného
zboru vyplynulo z rozkazu prezidenta Policajného zboru č. 63/2013 o rozpracovaní Koncepcie boja
proti diváckemu násiliu na roky 2013 - 2016 na podmienky prezídia Policajného zboru zo dňa 23.
augusta 2013 s termínom plnenia do 31. decembra 2014.

3.2.2.2.2 Národnostné, etnické, náboženské a ideologické konflikty
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni



zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
rieši bod 2.2.3.1.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Na úseku sociálne vylúčených skupín sú po línii služby poriadkovej polície Policajného zboru
zriadené funkcie starších referentov pre prácu v komunitách na obvodných oddeleniach Policajného
zboru v jednotlivých krajských riaditeľstvách Policajného zboru. Najväčší počet týchto policajtov
pôsobí v rámci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, Prešove a Banskej Bystrici.
Na základe pravidelných analýz bezpečnostnej situácie v sociálne vylúčených skupinách bol počet
týchto policajtov postupne navýšený.

3.2.2.2.3 Migrácia veľkého rozsahu
Dlhodobým zámerom nelegálnych migrantov je tranzit cez územie Slovenskej republiky, resp.
zneužívanie vstupu do azylového konania na legalizáciu svojho pobytu na našom území a následne
na nelegálny prechod do niektorej zo západných krajín Európskej únie.
Služba hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v tejto oblasti kontinuálne vykonáva
analyzovanie nelegálnej migrácie, definuje hlavné riziká a navrhuje opatrenia v strategických
analýzach na polročnej a ročnej báze.

Príliv utečencov z Ukrajiny v dôsledku prebehajúcich nepokojov

Vnútropolitický vývoj na Ukrajine (od ozbrojeného konfliktu) vyvolal potrebu reakcie SR
na možnosť zvýšeného prílivu utečencov z Ukrajiny. Z hľadiska nelegálnej migrácie utečencov
z Ukrajiny nedošlo k výraznému nárastu nelegálnej migrácie Ukrajincov a ani žiadostí
o medzinárodnú ochranu. Napriek stabilnej situácii v tejto oblasti je miera rizika vysoká a aj preto je
naďalej toto riziko hodnotené ako reálne a vysoké. Predpokladáme, že v prípade aktivácie migrácie
z územia Ukrajiny, najviac zaťaženou oblasťou SR by bola východná časť Slovenska. V prípade
legálne vstupujúcich migrantov by mohlo dôjsť k podávaniu žiadosti o medzinárodnú ochranu aj
v iných členských krajinách.
Nelegálna migrácia cudzincov cez vonkajšiu pozemnú hranicu mimo hraničných priechodov
V oblasti neoprávneného prekročenia vonkajšej pozemnej hranice je dlhodobo zaznamenávaný
pokles počtu zadržaných migrantov, zvlášť na zelenej hranici
, ktorý ovplyvnili viaceré faktory. Jedným z nich je dobudovanie severného úseku slovensko –
ukrajinskej štátnej hranice moderným detekčným systémom, ďalším je kontinuálne prijímanie
a vykonávanie opatrení na pozemnej hranici zo strany slovenských a ukrajinských orgánov. Pokles
s veľkou pravdepodobnosťou súvisí aj s napätou situáciou na Ukrajine
V dôsledku tejto situácie je možné predpokladať, že nelegálni migranti pre tranzit z domovskej
krajiny k vonkajšej pozemnej hranici SR budú využívať inú krajinu ako je Ukrajina. Príliv migrantov
môže byť ovplyvnený taktiež úrovňou zabezpečenia hranice medzi Ukrajinou a Ruskom, cez ktorú
v minulých obdobiach vstupovali najmä nelegálni migranti zo Somálska, Pakistanu, Afganistanu,
Eritrei, Vietnamu a Číny.
Riziko zneužívania legálnych spôsobov vstupu do SR cudzincami na nelegálnu migráciu
Cudzinci v snahe eliminovať zdĺhavú, finančne náročnú a nebezpečnú nelegálnu migráciu
cez zelenú hranicu uprednostňujú čoraz viac pseudo legálne spôsoby vstupu. Prostredníctvom
pobytových titulov (víza, povolenia na pobyt resp. vízová liberalizácia) vstupujú na územie krajín
schengenu a následne nerešpektujú podmienky pobytu (tzv. overstayers). Úzko s tým súvisí aj
uzatváranie účelových manželstiev občanov tretích krajín s občanmi Slovenskej republiky alebo EÚ,
predkladanie falošných podporných dokladov v konaní o udelenie alebo obnovenie/predĺženie pobytu
alebo v konaní o vydanie víza, zaobstarávanie si falošných dokladov alebo predkladanie cudzích
dokladov totožnosti ako svojich.
Riziko sekundárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín z iných členských štátov
Slovensko je vzhľadom na svoju zemepisnú polohu a charakter vonkajšej pozemnej hranice
predovšetkým krajinou vstupu nelegálnych migrantov do schengenu s následnou sekundárnou
migráciou zo SR v smere do západných alebo severských krajín EÚ/schengenu.
V rámci sekundárnej migrácie zaznamenávame hlavne prípady migrantov nelegálne vstupujúcich na
územie SR z Maďarska. Táto skupina migrantov nemá záujem o zotrvanie na území SR, ale len
o tranzit do vytipovaných cieľových krajín (zväčša do Nemecka cez Česko prípadne cez Poľsko).
Sekundárna migrácia bude v nasledujúcich obdobiach naďalej pretrvávať, a to v dvoch kategóriách:



Sekundárna migrácia cudzincov nelegálne vstupujúcich na územie schengenu, ktorí využív
ajú SR najmä pre tranzit do cieľovej krajiny
a cudzincov migrujúcich územiami EÚ po legálnom vstupe v rámci tzv. okružnej migrácie.
Môžeme predpokladať, že cudzinci prvej kategórie budú po zadržaní využívať inštitút azylu
pre zabránenie návratu do domovskej krajiny. V druhej kategórii očakávame, že cudzinci budú
pre vstup a pobyt využívať schengenské víza, pričom nebudú rešpektovať najmä časovú
a územnú platnosť víz.

Riziko zneužívania žiadostí o medzinárodnú ochranu na území SR
V rokoch 2009 až 2013 bol inštitút azylu využívaný nelegálnymi migrantmi ako jeden z hlavných
nástrojov pre zabránenie ich vyhostenia. Taktiež im zabezpečoval možnosť voľného pohybu nie len
v rámci Slovenskej republiky, ale aj v rámci celého schengenu. V spomínanom období tvoril podiel
žiadateľov o azyl v rámci nelegálnej migrácie takmer 30%. Väčšina nelegálnych migrantov však ešte
pred rozhodnutím o udelení azylu opustila pobytové tábory a pokračovala do cieľovej krajiny.
Tento negatívny vývoj sa Slovenská republika rozhodla riešiť úpravou zákona o pobyte cudzincov.
Za účelom eliminácie zneužívania azylovej procedúry na území Slovenska bola, s účinnosťou od 1. 1.
2014, prijatá právna úprava, ktorá pri splnení presne vymedzených podmienok oprávňuje zaistiť
žiadateľa o azyl (napr. v prípadoch, ak existuje riziko úteku alebo existuje dôvodné podozrenie, že
žiadateľ podal žiadosť o udelenie azylu s cieľom oddialiť alebo zmariť jeho administratívne
vyhostenie). Táto zmena sa v roku 2014 pozitívne prejavila a podiel žiadateľov o azyl sa znížil
na 16,8 % (219). Taktiež klesol podiel žiadateľov o azyl, ktorí svojvoľne opustili pobytový tábor. Kým
v roku 2013 ich podiel prestavoval takmer 70%, v roku 2014 ich podiel predstavoval necelých 37%
(jedná sa o žiadateľov o azyl z nelegálnej migrácie).
Riziko prílivu utečencov z oblastí s nestabilnou politickou situáciou
Toto riziko sa počas obdobia od vstupu SR do schengenu prejavovalo u viacerých štátnych
príslušností, pričom ako najrizikovejšie boli vyhodnotené africké a ázijské krajiny (Sýria, Somálsko,
Afganistan, Pakistan, Bangladéš, Eritrea) a z európskych krajín to bolo Gruzínsko. Predpokladáme, že
nelegálni migranti budú územím SR tranzitovať po dvoch hlavných trasách, a to od vonkajšej
pozemnej hranice SR cez územie SR a z územia Maďarska cez SR, ďalej do krajín západnej a severnej
Európy.
Vo vecnej príslušnosti služby hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru bol
v roku 2014 evidovaný faktor, ktorý vplýval na bezpečnosť Slovenskej republiky a jeho hrozba aj
naďalej trvá. Jedná sa o zvýšenú nelegálnu migráciu cez tzv. západnú balkánsku cestu. Ide o trasu
využívanú prevádzačmi a nelegálnymi migrantmi, ktorá smeruje cez Turecko – Grécko – Macedónsko
– Kosovo – Srbsko – Maďarskú republiku – Slovenskú republiku - Českú republiku – Spolkovú
republiku Nemecko. Boli zaznamenané aj prípady, kde nelegálni migranti štátnej príslušnosti
Afganistanu boli prevedení trasou smerujúcou z Afganistanu cez Irán - Turecko - Bulharsko - SrbskoMaďarskú republiku - Slovenskú republiku do Rakúskej republiky.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Policajný zbor podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Minimalizácia alebo eliminovanie spomínaných hrozieb týkajúcich sa nelegálnej migrácie,
prevádzačstva, ako aj účelových manželstiev a sexuálneho vykorisťovania spočíva predovšetkým
v koordinovanej operatívnej spolupráci so zahraničnými partnerskými útvarmi. Národná jednotka je
zapojená do rôznych medzinárodných pracovných skupín koordinovaných Europolom alebo
Eurojustom a tiež je členom spoločných medzinárodných vyšetrovacích tímov. Taktiež je potrebné
klásť dôraz na operatívnu spoluprácu so susednými štátmi ako aj s krajinami pôvodu a tranzitu
nelegálnej migrácie so zameraním sa na Ukrajinu a Maďarsko, ktoré sú v súčasnosti dôležitými
tranzitnými krajinami.

3.2.2.2.4 Hrozba výbušninou, uloženie výbušniny, uloženie nástražného výbušného
systému
Pod pojmom trestný čin spáchaný za pomoci NVS sa rozumie konanie páchateľa, resp.
skupiny páchateľov, zameraného na zostrojenie účinného výbušného systému, ktorý nastraží a iniciuje
na vopred naplánovanom mieste, s úmyslom usmrtiť alebo zastrašiť konkrétnu osobu alebo spôsobiť
jej škodu na majetku, v dôsledku čoho dochádza k výbuchu s následkom smrti, ublíženia na zdraví
alebo k spôsobeniu majetkovej škody.
Tieto zariadenia s obľubou používajú na vybavovanie účtov rôzne gangy operujúce na území
Slovenskej republiky, pričom najmä v radoch rusky hovoriacich gangov sa nachádza množstvo
armádnych veteránov napr. z Afganistanu, ktorí majú s výbušninami veľké skúsenosti.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni


Policajný zbor podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov.
Prezídium Policajného zboru v súvislosti s NVS na vypracovaný „Metodický pokyn
k formám, metódam, organizácii, riadenia a kontrole činnosti služieb PZ pri preverovaní
a odhaľovaní páchateľov výbuchov s použitím NVS“.

3.2.2.2.5 Nekonvenčné útoky
Prudký rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) a ich ľahšia dostupnosť
pre obyvateľstvo spôsobuje, že aj Slovenská republika musí čeliť globálnym bezpečnostným hrozbám
v oblasti IKT, a to:









zraniteľnosť kritickej infraštruktúry, informačných a komunikačných systémov,
preťaženosť kritickej infraštruktúry, informačných a komunikačných systémov,
nasadenie prostriedkov informačného boja (počítačové vírusy, šírenie klamlivých informácií,
ktoré vedú k dezinformácii obyvateľstva a pod.),
útoky (vonkajšie, vnútorné) na základné aspekty bezpečnosti spracovávaných
a uchovávaných informácií v informačných systémoch (dôvernosť, integrita, dostupnosť,
sledovanosť, autentickosť informácie),
prístup laickej verejnosti k návodom na výrobu zbraní, omamných látok a pod.,
využívanie a zneužívanie IKT ako prostriedku na páchanie trestnej činnosti.

Zraniteľnosť informačných a komunikačných systémov, ich preťaženie, neoprávnený prístup
k informáciám, šírenie počítačových vírusov, šírenie poplašných správ, krádež osobných údajov
a identity a krádež finančných prostriedkov sú stále výraznejšou hrozbou pre spoločnosť. Je možné
predpokladať, že počet prípadov bezpečnostných incidentov bude v Slovenskej republike stále
narastať a je treba týmto hrozbám venovať náležitú pozornosť, a to najmä:




technickému zlyhaniu,
problémovej a nedostatočnej aktualizácii softwaru na jednotlivých sieťových prvkoch,
inštalácii škodlivého kódu (malwaru) na pozadí bez vedomia užívateľa.

V rámci SR môže dôjsť k nasledovným incidentom:



kybernetický útok v dôsledku zámernej alebo nedbanlivostnej činnosti personálu pri práci
s informačnými systémami kritickej infraštruktúry,
šírenie škodlivého kódu (malwaru) s úmyslom získať neoprávnený prístup do informačných
systémov kritickej infraštruktúry.

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Policajný zbor podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších noviel
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov a vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené
vyšetrovanie o trestných činoch.
V oblasti počítačovej kriminality bolo v rámci Policajného zboru vypracované:
 metodické usmernenie zamerané na odhaľovanie, objasňovanie a vyšetrovanie počítačovej
kriminality,
 metodické usmernenie k zisťovaniu užívateľov internetových služieb,
 metodická príručka pre odhaľovanie, dokumentovanie, skrátené vyšetrovanie a vyšetrovanie
trestnej činnosti spojenej s využívaním Internetu

3.2.2.2.6 Útoky s použitím CBRN materiálov
Potencionálne ohrozenie územia Slovenskej republiky teroristickým útokom má narastajúcu
dispozíciu v priamej úmere s jej angažovanosťou sa v medzinárodných organizáciách, na zahraničných
protiteroristických aktivitách a operáciách.
Nepredpokladá sa SR ako cieľová krajina tohto typu útoku, avšak nie je možné vylúčiť, že
môže dôjsť k incidentom:













útok použitím tzv. „špinavej bomby“ na mieste kde je predpokladaný výskyt veľkého
množstva osôb,
útok použitím CBRN materiálu prostredníctvom klimatizačného zariadenia,
útok CBRN materiálom na zdroje pitnej vody alebo kontamináciou potravín,
útok s cieľom odcudziť CBRN materiály,
útok s cieľom spôsobiť rozšírenie CBRN materiálu do okolia,
útok s cieľom zničiť alebo poškodiť takúto prevádzku,
z dôvodu príslušnosti k teroristickej skupine,
z dôvodu získania finančných prostriedkov za predaj CBRN materiálov,
z dôvodu ich predaja cudziemu činiteľovi,
z dôvodu usmrtiť osobu alebo osoby,
z dôvodu poškodiť iného, najmä majetkovou stratou,
z dôvodu vydierania.

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni



Policajný zbor podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších noviel
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu.




Pri krízových situáciách Policajný zbor SR v rámci ohrození CBRN má vypracované
metodické usmernenie riešenia vysokoprofilových incidentov v podmienkach PZ.
V rámci problematiky CBRN materiálov a environmentálnej trestnej činnosti bol v rámci
projektu Acheron spracovaný „Manuál k odhaľovaniu a vyšetrovaniu trestnej činnosti
súvisiacej s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi“.

3.2.2.2.7 Hrozba použitia chemických látok
Nepredpokladá sa SR ako cieľová krajina tohto typu útoku, avšak nie je možné vylúčiť, že
môže dôjsť k incidentom:
 nesprávne aplikovanie chemikálií v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve,
 aplikovanie zakázaných chemikálií vo voľnej krajine,
 nesprávne používanie chemických látok fyzickými osobami (napr. záhradkári a pod.),
 protiprávne zbavovanie sa chemikálií ako odpadu.

3.2.2.2.8 Hrozba použitia biologických agens
Nepredpokladá sa SR ako cieľová krajina tohto typu útoku, avšak nie je možné vylúčiť, že
môže dôjsť k incidentom:




územie SR je tranzitným územím, pričom môže dôjsť k úniku biologického agensu alebo
toxínu pri nelegálnom prevoze,
občan SR sa môže podieľať na výrobe alebo časti výroby biologického agensu alebo toxínu na
našom území,
na území SR bude získavaná technológia alebo materiál na výrobu biologického agensu alebo
toxínu.

3.2.2.2.9 Hrozba použitia rádioaktívnych látok
Nepredpokladá sa SR ako cieľová krajina tohto typu útoku, avšak nie je možné vylúčiť, že
môže dôjsť k incidentom:






únik nebezpečných látok z dôvodu nelegálneho zisku ušetrením finančných prostriedkov
za ich legálnu likvidáciu,
únik nebezpečných látok z dôvodu nedodržania správnych postupov pri nakladaní s nimi,
k úniku príde pri nehode pri transporte rádioaktívneho materiálu,
rádioaktívne materiály sa ocitnú mimo kontrolu v dôsledku zániku právnickej osoby, ktorá
s nimi nakladala,
v dôsledku technologickej poruchy a lebo úmyselného konania príde k úniku rádioaktivity,
ktorá vplyvom poveternostných podmienok zasiahne územie.

3.2.2.2.10 Terorizmus
Potenciálne ohrozenie územia Slovenskej republiky teroristickým útokom má narastajúcu
dispozíciu v priamej úmere s jej angažovanosťou sa v medzinárodných organizáciách, na zahraničných
protiteroristických aktivitách a operáciách. Z pohľadu potenciálneho ohrozenia niektorých
zahraničných cieľov v Slovenskej republike je rizikovým faktorom tiež prítomnosť zástupcov
subjektov na našom území, ktoré predstavujú globálnych hráčov v celosvetovom protiteroristickom
snažení (USA, Izrael, Veľká Británia, Rusko).
1. Foreign Fighters (zahraniční bojovníci )- Moslimská komunita prítomná na Slovensku má
umiernený charakter. Možné riziko pre Slovensko predstavujú zrejme len zahraniční duchovní
navštevujúci slovenské modlitebne, prípadne propaganda voľne prístupná na internete. Slovenská
republika sa v súčasnosti nemusí obávať návratu veľkého počtu radikalizovaných občanov zo zón
konfliktu, hoci zo Slovenska osoby do Sýrie vycestovali a s najväčšou pravdepodobnosťou sa zapájali
do bojov v krajine v rámci teroristických hnutí, ich návrat sa neočakáva. Pravdepodobnosť
teroristického útoku vykonaného na území krajiny je dlhodobo nízka.
2. Lone wolves (osamelí vlci) - Ďalším fenoménom v oblasti terorizmu vyžadujúcim si zvýšenú
pozornosť sú útoky osamotených aktérov, tzv. „lone wolves“, ktorí nie sú členmi žiadnej teroristickej
organizácie, zradikalizovali sa najmä prostredníctvom internetu a ktorých útoky sú prakticky
nepredvídateľné, čo je aj dôvodom ich vysokej úspešnosti.
3. Nelegálna migrácia - Možnou hrozbou pre Slovensko zostáva nelegálna migrácia,
prostredníctvom ktorej sa do krajiny môžu dostať členovia a podporovatelia teroristických skupín ako
aj zneužívanie azylových a migračných procedúr nášho štátu. V minulosti takýmto spôsobom
do Slovenskej republiky vstúpili a na jej území sa zdržiavali medzinárodne hľadané osoby podozrivé
z vykonávania teroristických aktivít v zahraničí. Napriek prítomnosti týchto osôb na území SR doteraz
nebol migrantmi vykonaný žiadny nábožensky motivovaný teroristický útok, ani neboli zaznamenané
informácie nasvedčujúce príprave tohto typu teroristického útoku na území SR.
V súvislosti s teroristickým ohrozením je potrebné venovať náležitú pozornosť aj extrémizmu.
Aktivity slovenských pravicových a ľavicových extrémistov sa do budúcnosti odvíjajú
od vnútropolitickej situácie ako aj medzinárodnej situácie:




pravicový extrémizmus: zásadným smerovaním týchto skupín bude prenikať do miestnej,
regionálnej, resp. celoštátnej politiky. Snaha dosiahnuť tento cieľ bude stupňovaná blížiacimi
sa termínmi volieb v roku 2016. Z tohto dôvodu možno predpokladať uskutočnenie viacero
protestných demonštrácií a pochodov ultranacionalistov. náboženský extrémizmus:
z možných prognóz vývoja, je tu aj predpoklad prenikania rôznych zoskupení z východnej
kultúry s cieľom ekonomického alebo pracovného zotročovania svojich členov. Slovensko sa
môže stať aj cieľovou krajinou pre ľudí s militantným islamom, ktorí si vybrali SR pôvodne
ako tranzitnú na ceste do Európskej únie.
ľavicový extrémizmus: medzinárodné dianie ovplyvňuje najmä ľavicových extrémistov
k zvýšenej aktivite a to najmä anarchistov. Vo svete stále sa zvyšujúci odpor proti kapitalizmu
a súčasnej forme demokracie, aktivizuje niektoré skupiny ľavicových aktivistov k rôznym
teroristickým aktivitám. V susedných štátoch najmä v Nemecku a Českej republike dochádza
k útokom na mýtne brány a k podpaľovaniu policajných áut. Súčasne sa aktivizujú rôzne
ľavicové skupiny k masovým protestom na zmenu politického zriadenia. Po vzore z týchto
krajín je možné predpokladať prienik týchto aktivít aj na Slovensko.



divácke násilie: vznikajú najmä bezpečnostné riziká súvisiace s prepojením niektorých skupín
futbalových výtržníkov z pravicovým extrémizmom a organizovanou kriminalitou
v Slovenskej republike.

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov,
 metodické usmernenie riešenia vysokoprofilových incidentov v podmienkach PZ,
 nariadenie MV SR o postupe v oblasti boja proti trestným činom extrémizmu a diváckemu
násiliu,
Úlohy v novom Národnom akčnom pláne boja proti terorizmu na roky 2015 - 2018 sú
zamerané na zamedzovanie financovaniu terorizmu, predchádzanie a odstraňovanie hrozieb spojených
s radikalizáciou a samoradikalizáciou osôb na internete, radikalizáciou vo vzdelávacích inštitúciách,
zefektívňovanie spolupráce medzi subjektmi zapojenými do boja proti terorizmu a ďalšie.

Riadenie a zabezpečovanie ochrany
 V oblasti boja proti terorizmu vykonáva svoju činnosť Národné bezpečnostné analytické
centrum s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti bezpečnostných hrozieb v spolupráci so Slovenskou
informačnou službou, Vojenským spravodajstvom, Policajným zborom, Kriminálny úrad finančnej
správy Slovenskej republiky, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj
Národným bezpečnostným úradom.
 Spoločným medzirezortným koordinačným orgánom subjektov podieľajúcich sa
na činnostiach súvisiacich s bojom proti terorizmu je aj Expertná skupina na koordináciu výmeny
a analýzy informácií a spolupráce v oblasti boja terorizmu vytvorená pri výbore Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky pre koordináciu spravodajských služieb. Uvedenej expertnej skupine predsedá
Slovenská informačná služba a Policajný zbor na základe opakujúcej sa šesťmesačnej rotácie.

3.2.2.3 BANKOVNÍCTVO A FINANCIE
3.2.2.3.1 Narušenie menového, devízového a finančného hospodárstva
V prípade narušenia devízového hospodárstva a stability finančného systému disponujú
Ministerstvo financií SR a Národná banka Slovenska opatreniami podľa §38 a §39 zákona č. 202/1995
Z. z. devízový zákon.
1. Prvým z opatrení je depozitná povinnosť, ktorú môžu uvedené orgány ustanoviť všeobecne
záväzným právnym predpisom.
2. Druhým opatrením je núdzový stav v devízovom hospodárstve, ktorý môže vyhlásiť vláda
na návrh Národnej banky Slovenska. Dĺžka jeho trvania je obmedzená na najviac tri mesiace.
V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je bezprostredne a vážne ohrozená
platobná schopnosť Slovenskej republiky voči zahraničiu, je zakázané:
 tuzemcom a cudzozemcom – s výnimkou devízových miest – nadobúdať devízové hodnoty
za eurá,

 uskutočňovať akékoľvek úhrady z tuzemska do zahraničia vrátane prevodov peňažných
prostriedkov medzi bankami a ich pobočkami,
 ukladať peňažné prostriedky na účty v zahraničí.
V druhom prípade, teda ak je vážne ohrozená stabilita finančného systému Slovenskej republiky,
v čase núdzového stavu je zakázané:
 predávať tuzemské cenné papiere cudzozemcom,
 prijímať finančné úvery od cudzozemcov,
 zriaďovať v tuzemsku účty cudzozemcov a ukladať peňažné prostriedky na účty
cudzozemcov,
 prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách (zákon o bankách)
 zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných
papieroch)
 zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu.
 zákon č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov Fondom ochrany vkladov.

3.2.2.4 NARUŠENIE ŠKOLSKÝCH SLUŽIEB
3.2.2.4.1 Narušenie funkčnosti škôl a školských zariadení
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Predmetnou problematikou sa zaoberá „Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 62/2011,
ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej
situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny“ na základe, ktorého sa
postupuje iba ak tak rozhodne minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Týmto metodickým usmernením sa upravuje právo na vzdelanie žiakom základných
škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl a študentom vysokých škôl v čase mimoriadnej situácie9),
núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny10).

3.2.2.5 OZBROJENÉ SILY, BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY a ZBORY,
ZÁCHRANÉ SLUŽBY
3.2.2.5.1 Narušenie funkčnosti ozbrojených síl
K narušeniu funkčnosti ozbrojených síl v čase mimo vojny a vojnového stavu môže dôjsť
predovšetkým v dôsledku mimoriadnej udalosti v súlade so zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ktorá zasiahne miesta velenia alebo
miesta umiestnenia jednotlivých súčastí ozbrojených síl. K narušeniu funkčnosti ozbrojených síl môže
dôjsť aj v dôsledku útoku na systém velenia a spojenia ozbrojených síl.
9)

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu.
10)

Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 Dlhodobý plán prípravy a rozvoja podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2015
schválený uznesením vlády SR č. 105/2007 ,
 zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ozbrojených silách“),
 Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR a Vojenská stratégia SR,
 plány uvádzania do pohotovosti / opatrenia na ochranu síl.
Riadenie, Velenie a zabezpečovanie ochrany a obrany
Orgánmi riadenia ozbrojených síl v súlade so zákonom o ozbrojených silách sú:
 vláda SR,
 Ministerstvo obrany SR.

3.2.3. KRITICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA A JEJ NARUŠENIE
3.2.3.1 Informačné a komunikačné technológie (IKT)


Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách

V pôsobnosti Ústredných orgánov štátnej správy SR je prevádzkovaných viacero
informačných systémov, aplikácií a služieb, ku ktorým pristupujú používatelia z celej Slovenskej
republiky prostredníctvom Informačnej a komunikačnej infraštruktúry.
Každý krízový režim bude mať za následok obmedzenie alebo úplný výpadok jednej alebo
viacerých služieb poskytovaných subjektmi v systéme riadenia štátnej správy. Vzhľadom na to, že
subjekty sú lokalizované v rôznych lokalitách, z toho vyplýva aj nasledovná zjednodušená zostava
možných krízových situácií:
 Nedostupnosť jednotlivých informačných systémov a služieb v niektorej z organizácií,
 Nedostupnosť celej organizácie,
 Lokálne zlyhania na úrovni technologických miestností a informačných systémov organizácií,
 Nedostupnosť pracovných priestorov lokalizovaných v príslušných organizáciách,
 Masívne zlyhanie na úrovni mesta Bratislava majúce za následok úplné vyradenie všetkých
lokalít z prevádzky.
Masívne zlyhanie na úrovni organizácií, ako prevádzkovateľov ISVS, najmä kritických
informačných systémov, resp. aj iných významných externých informačných systémov od ktorých
tieto systémy závisia, predurčuje tento stav na jeden z najvážnejších. Zlyhanie a nedostupnosť služieb
poskytovaných týmito organizáciami znemožní vykonávanie procesov organizácií štátnej správy, ako
aj ostatných organizácií podieľajúcich sa priamo, alebo nepriamo na riadení štátnej správy
a komunikáciu s EÚ.
V prípade nastania takejto situácie organizácie nebudú schopné vykonávať väčšinu svojich
kľúčových procesov a služieb. Procesy, ktoré nebudú priamo zasiahnuté výpadkom celej organizácie
sú závislé na nedostupných službách, čo znamená úplné znefunkčnenie celého systému riadenia.

3.2.3.2 Energetika
3.2.3.2.1 Elektroenergetika - Narušenie dodávok elektrickej energie
Stavom núdze podľa zákona o energetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok
elektriny, zmena frekvencie v sústave, alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav,
ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie
energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo
na časti vymedzeného územia v dôsledku:
 mimoriadnych udalostí a krízovej situácie,
 opatrení hospodárskej mobilizácie,
 havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny, aj mimo vymedzeného
územia,
 ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
 nedostatku zdrojov energie,
 teroristického činu.
Okrem neštandardných parametrov prevádzky (napr. hroziaci nedostatok zdrojov alebo rozpad
sústavy v dôsledku napr. závažná výkonová nerovnováha, zavlečenie poruchy zo zahraničia, vyradenie
kľúčového vedenia PS, kolaps napätia, významný pokles a vzrast frekvencie, alebo preťaženie) môžu
prevádzku elektrizačnej sústavy SR negatívne ovplyvniť nasledujúce mimoriadne udalosti (v zmysle
Vyžiadania č.42/2014-1020 zasielania hlásení o mimoriadnej udalosti subjektmi hospodárskej
mobilizácie v pôsobnosti MH SR určenými rozhodnutím MH SR):
 ekologická havária,
 únik nebezpečných látok,
 živelná pohroma,
 závažná priemyselná havária alebo požiar,
 prerušenie výroby/činnosti v dôsledku vyhlásenia štrajku, prípadne štrajkovej pohotovosti,
 dokonaná sabotáž,
 vznik epidémie alebo pandémie,
 smrteľné a hromadné pracovné úrazy,
 narušenie integrity prvku kritickej infraštruktúry,
 odcudzenie, resp. nájdenie výbušnín,
 iné vopred nepredvídané technologické a ekologické havárie,
 udalosti, kedy je potrebné použiť štátne hmotné rezervy.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
§ 20 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o energetike");
 Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe
pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie
stavu núdze v elektroenergetike ( (ďalej len „vyhláška o stave núdze v elektroenergetike“);
§ 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov, čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, §2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

 § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov,
 Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR,
 Zákon č. 45/2011 o kritickej infraštruktúre.
Organizácia a plánovanie na národnej úrovni:
 Ministerstvo hospodárstva SR (Na žiadosť URSO vydáva stanovisko o ohrození bezpečnosti
dodávok elektriny na vymedzenom území a na území Európskej únie podľa zákona č. 250/
2012 o regulácii v sieťových odvetviach).
 Prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav (PRDS) – Západoslovenská distribučná,
a.s., Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s. –
zodpovedajú za bezpečné a účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy za hospodárnych
podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia a energetickú účinnosť.
Cezhraničné prenosy na účely dovozu a vývozu elektriny na úrovni PS v rámci medzinárodnej
energetickej spolupráce sa riadia dvoj a viacstrannými zmluvami medzi jednotlivými PPS a ich
oprávnenými subjektmi. V prípade ohrozenia prevádzkovej bezpečnosti sústavy môže dispečer PS
využiť nákup havarijnej negarantovanej regulačnej elektriny zo zahraničia. V prípade havarijnej
výpomoci zo susednej regulačnej oblasti sa nákup regulačnej elektriny uskutočňuje podľa zásad
uvedených v zmluve o poskytnutí havarijnej výpomoci s príslušným susedným PPS.
Operatívne riadenie cezhraničných prenosov na účel dovozu a vývozu elektriny v rámci
platných zmlúv a dohôd, technické plnenie týchto zmlúv a dohôd, a vnútro denné zmeny prenosov na
spojovacích vedeniach sú zabezpečované prostredníctvom energetického dispečingu PPS.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany (dodávok elektrickej energie)
Otázke bezpečnosti a spoľahlivosti je venovaná zo strany prevádzkovateľa PPS SEPS, a.s.
vysoká pozornosť. K zaisteniu prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti sú vykonávané v rámci ES
SR preventívne, dispečerské a technické opatrenia:
 v rámci preventívnych opatrení sú to napr. výpočty chodu siete, výpočty nastavenia ochrán,
skratové výpočty, optimalizácia vypínacieho plánu, pravidelná údržba prenosových zariadení a
spracovanie opatrení na riešenie havarijných situácií. Ďalej sú to opatrenia proti šíreniu veľkých
systémových porúch a opatrenia na elimináciu dôsledkov po vzniku veľkých systémových porúch
(Plán obrany proti vzniku a šíreniu porúch v ES SR, tzv. „Defence and restoration plan“), opatrenia v
oblasti prípravy prevádzky a opatrenia v oblasti optimalizácie údržby a rozvoja PS,
 medzi dispečerské opatrenia patria havarijná výpomoc, prerušenie prác na zariadeniach PS
v koordinácii s PDS, využívanie PpS a systémových služieb, využitie opatrení pre riešenie havarijných
situácií, rekonfigurácia PS,
 pri technických opatreniach ide hlavne o pôsobenie ochrán, využívanie PpS, pôsobenie
frekvenčných charakteristík a automatickej regulácie napätia.
V elektroenergetike sú uplatňované obmedzujúce opatrenia a to:
 plán obmedzovania spotreby,
 havarijný vypínací plán,
 frekvenčný vypínací plán (aktualizuje ho Slovenský elektroenergetický dispečing každoročne
v zmysle štandardov a odporúčaní RG CE ENTSO-E.
Ďalšie informácie (odkazy):

Z hľadiska dostatočnosti zdrojov na zabezpečenie vyrovnanej bilancie výroby a spotreby
elektriny možno konštatovať, že SR je sebestačná vo výrobe elektriny, nakoľko štatistický rozdiel
medzi spotrebou a výrobou je možné pokryť aj zdrojmi elektriny na území SR. Spoľahlivá
sebestačnosť republiky a proexportná bilancia v elektrine bude dosiahnutá v SR až po uvedení
Elektrárne Mochovce 3, 4 do prevádzky (aktuálne v roku 2016 a 2017).
Z pohľadu vonkajšej palivovej bezpečnosti pre zabezpečenie výroby elektriny (rizika
obmedzenia alebo prerušenie dodávok dovážaných primárnych energetických zdrojov najmä zemného
plynu a uhlia), v závislosti od rozsahu a dĺžky trvania, by nemalo mať zásadný dopad na bezpečnosť
dodávok elektriny resp. na bezpečné a spoľahlivé zásobovanie odberateľov elektrinou. Mohli by
nastať určité problémy so zabezpečením regulovateľnosti a stability elektrárenskej sústavy SR,
nakoľko plynové zdroje sa využívajú ako regulačné zdroje. Dlhodobý výpadok dodávky jadrového
paliva z Ruskej federácie (po vyčerpaní zásob prevádzkovateľov) by znamenal zásadné ohrozenie
bezpečnosti dodávok elektriny, ktoré by nebolo možné nahradiť.
Z pohľadu ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky ES SR možno konštatovať, že
prevádzka ES SR je dlhodobo spoľahlivá. Avšak prevádzka ES SR je v poslednom období
charakteristická častým neplnením kritéria (N-1) a dokonca v určitých časových obdobiach
preťažovaním vedení, čo vytvára riziko rozpadu elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.
Prenosová sústava Slovenska (PS SR) je zaťažovaná hlavne zvýšeným tranzitom elektriny, ktorý má
vplyv na bezpečnosť jej prevádzky. Príčiny zvýšených tranzitných tokov sú mimo územia Slovenska –
lokalizácia obnoviteľných zdrojov na severozápade Európy, a naopak, odber elektriny
na juhovýchode, rozdelenie obchodných zón s elektrinou, vysoký export elektriny zo susediacich
krajín a topológia prenosových sústav. Prevádzkovateľovi PS (SEPS, a.s.) sa darí eliminovať
neplánované toky elektriny, ktoré môžu v extrémnych prípadoch vyvolať aj úplný výpadok elektriny
v sieti (poruchu typu „black-out“).

3.2.3.2.2 Plynárenstvo - Narušenie dodávok plynu
Pri narušení dodávok plynu ide o tzv. krízovú situáciu v plynárenstve podľa Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach na zaistenie
bezpečnosti dodávky plynu, ktorým sa zrušuje smernica Rady 2004/67/ES.
Krízovou
situáciou
podľa nariadenia 994/2010 je situácia, ktorá bude mať z následok zhoršenie stavu v dodávkach plynu
alebo ohrozenie dodávok avšak trh je naďalej schopný túto situáciu riešiť až po tretiu úroveň (stav
núdze), ktorá môže znamenať prerušenie dodávky a nutnosť nasadenia netrhových nástrojov.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 § 21 a 22 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov;
 Vyhláška MH SR č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe
pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie
stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne,
o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu,
o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich
opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie;
 § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,

 čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu;
 § 5 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení
neskorších predpisov;
 zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru;
 Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre;
 Preventívny akčný plán;
 Núdzový plán.
Organizácia a plánovanie na národnej úrovni:
 Ministerstvo hospodárstva SR (každoročne uverejňuje do 31. júla správu o výsledkoch
monitorovania bezpečnosti dodávok plynu a o prijatých a predpokladaných opatreniach na riešenie
bezpečnosti dodávok plynu, vydáva Na žiadosť URSO stanovisko o ohrození bezpečnosti dodávok
plynu na vymedzenom území a na území Európskej únie podľa zákona o regulácii)), Prevádzkovateľ
prepravnej siete (PPS) – eustream, a.s.
 Prevádzkovateľ distribučnej sieti (V podmienkach SR je najvýznamnejším
prevádzkovateľom distribučnej siete SPP – distribúcia, a.s.)
 Plynárenský dispečing na vymedzenom území
(Úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území plní spoločnosť SPP – distribúcia, a.s.)
 Prevádzkovateľ zásobníka
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Štandard bezpečnosti dodávok plynu
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy
plynárenského dispečingu na vymedzenom území, dodávateľ plynu a chránený odberateľ, ktorí si
zabezpečujú dodávky plynu z územia Európskej únie alebo z územia tretích štátov, sú povinní na účel
riešenia krízovej situácie a predchádzania krízovej situácii zabezpečiť štandard bezpečnosti dodávok
plynu pre chránených odberateľov.
Obmedzujúce opatrenia v plynárenstve – vyhlasuje a odvoláva na vymedzenom území alebo
na časti vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia
ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území vo verejnoprávnych
hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Tieto
opatrenia závisia od úrovne krízovej situácie.
Odberateľ znižuje odber plynu na odberných miestach na úroveň bezpečnostného minima, ak
zabezpečuje:
1. bezpečnosť štátu,
2. činnosť ústavných orgánov,
3. výrobu potravín dennej spotreby pre obyvateľstvo okrem výroby alkoholických a tabakových
výrobkov,
4. spracovanie potravín, ktoré podliehajú rýchlej skaze,
5. prevádzku živočíšnej výroby s nebezpečenstvom uhynutia hospodárskych zvierat,
6. výrobu alebo skladovanie životu a zdraviu nebezpečných látok a zmesí vyžadujúcich osobitné
bezpečnostné podmienky,
7. výrobu tepla pre odberateľov v domácnosti,
8. nevyhnutné potreby prevádzky zdravotníckych zariadení,

9.
10.
11.
12.
13.
14.

výrobu elektriny,
prevádzku prepravnej siete,
spracovanie, skladovanie a distribúciu ropy a ropných produktov,
prevádzku vodární alebo čistiarní odpadových vôd,
prevádzku asanačného zariadenia,
prevádzku krematória.

3.2.3.2.3 Ropa a ropné produkty - Narušenie dodávok ropy
V oblasti ropy môže nastať mimoriadna udalosť, stav ropnej núdze, t.j. vážne ohrozenie,
narušenie alebo prerušenie dodávok ropy a ropných výrobkov v Slovenskej republike. Slovenská
republika je takmer na 100 % závislá od importu ropy, celý dovážaný objem ropy je prepravovaný cez
územie Ukrajiny ropovodom Družba. MH SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy
a podnikateľskými subjektmi zodpovedne pristupuje k predchádzaniu a riešeniu prípadných
mimoriadnych situácií.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
SR udržiava v súčasnosti núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov v súlade s platnou
legislatívou. Núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov udržuje Agentúra pre núdzové zásoby ropy
a ropných výrobkov (EOSA Okrem núdzových zásob sú dispozícií aj komerčné zásoby spoločností
TRANSPETROL, a. s. a Slovnaft, a.s.. SR má povinnosť v prípade potreby riešiť stav ropnej núdze,
čo jej vyplýva z členstva v Európskej únii, a z Dohody o medzinárodnom energetickom programe
Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA).
 Podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Správa štátnych hmotných
rezerv SR (SŠHR SR) informuje o aktuálnej situácii, týkajúcej sa núdzových zásob ropy
a ropných produktov IEA a EÚ. Dňa 14. októbra 2013 boli definitívne schválené Európskou
komisiou Projekty spoločného záujmu (PCI) a dňa 21. decembra 2013 bolo zverejnené
v Úradnom vestníku EÚ – „Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1391/2013 zo 14. októbra
2013, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013
o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, pokiaľ ide zoznam projektov
spoločného záujmu pre Úniu. Uvedený zoznam projektov sa bude aktualizovať každé dva
roky. SR obhájila v rámci PCI v rope dva diverzifikačné projekty – projekt ropovodného
prepojenia medzi SR a Rakúskou republikou (BSP) a projekt rekonštrukcie a navýšenia
kapacity ropovodu Adria.
Uvedené projekty sú mimoriadne významné z hľadiska
diverzifikácie dodávok a predstavujú efektívne prepojenie prepravných systémov ropy
západnej, východnej a južnej Európy.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany (dodávok ropy)
Dňa 1. januára 2015 vstúpila do platnosti nová „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti dlhodobých dodávok ropy z Ruskej federácie
do Slovenskej republiky a tranzitu ruskej ropy cez územie Slovenskej republiky“.
Momentálne
jediným odberateľom ropy na Slovensku je rafinéria Slovnaft, a. s., ktorá ročne spracuje 5,3 - 6,0 mil.
ton ropy. Ropa je dodávaná a prepravovaná v súlade s platnými kontraktmi. Prepravná ročná kapacita
slovenského úseku ropovodu Družba je do 20 mil. ton ropy. Ročná preprava ropy v r. 2013 bola 9,8
mil. ton ropy, z toho do Slovnaftu bolo na spracovanie prepravených 5,8 mil. ton ropy a do ČR 4,0
mil. ton ropy.

Organizácia a plánovanie na národnej úrovni:
V prípade prerušenia dodávok ropy na územie Slovenskej republiky môže byť zabezpečené
čerpanie ropy do rafinérie SLOVNAFT, a.s. núdzovými zásobami, zásobami rafinérie, ako aj
zásobami ropy nad technickým minimom spoločnosti TRANSPETROL, a.s..
SŠHR SR ako ústredný orgán štátnej správy, ktorá plní v prípade stavu ropnej núdze kontrolnú
a riadiacu úlohu, zriadila Komisiu pre ropnú bezpečnosť - NESO. Predsedom predmetnej komisie je
predseda SŠHR SR, ostatnými členmi sú zástupcovia Slovenskej asociácie petrolejárskeho priemyslu
a obchodu (SAPPO), zástupcovia SŠHR SR a vecne príslušných orgánov štátnej správy. V prípade
potreby, čiže vzniku krízovej situácie predseda SŠHR SR operatívne zvoláva rokovanie komisie
NESO.

3.2.3.3 Pošta - Narušenie poštových služieb
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
 Základným dokumentom k zabezpečeniu bezpečnosti poskytovania poštových služieb je
„Stratégia poštovej bezpečnosti“, ktorá rieši otázky bezpečnosti poštových zásielok
medzinárodného styku a poštovej bezpečnosti ako celku a teda aj ochranu prvkov kritickej
infraštruktúry.
 Manuál na riešenie kritických situácií pri nedostupnosti IS APONET (IS APONET je
centrálny informačný systém automatizácie poštových operácií ) na poštách.
 havarijné plány na všetky základné druhy hrozieb a možných mimoriadnych udalostí.
 Zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách

3.2.3.4 Priemysel - Narušenie dodávok v rámci chemického priemyslu
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Narušenie dodávok chemického priemyslu je neovplyvniteľná vec. Ide o záležitosti
súkromných spoločností, do ktorých MH SR nezasahuje (pri preprave zase platia ADR – cestná, RID železničná atď. – všetko pod ministerstvom dopravy). Ak by náhodou nedodanie chemickej látky
mohlo spôsobiť haváriu, jednať sa tu bude o haváriu (MV SR /IZS) resp. o závažnú priemyselnú
haváriu (261/2002 prevencia závažných priemyselných havárii – rezort ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA). Takéto podniky navyše musia spracovávať v rámci havarijného plánovania –
havarijný plán (§ 18 zákona 261/2002). Ochrana obyvateľstva v okolí chemického podniku (plán
ochrany obyvateľstva, resp. havarijný plán objektu (obce, regiónu), ktorá je ohrozeným objektom na
svojom území, prípadne v okolí) – rezorty MV SR (IZS, OÚ – plán ochrany), MŽP SR (261/2002),
MZ SR (355/2007).

3.2.3.5 Zdravotníctvo
V pôsobnosti rezortu zdravotníctva rozhodnutím MZ SR boli vybrané organizácie
(poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej ZS, úrady verejného zdravotníctva)
určené ako prvky kritickej infraštruktúry. V zmysle zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre
sú prevádzkovatelia prvkov KI povinné spracovať a aktualizovať vlastné bezpečnostné plány. Štátnu

správu v sektore KI – zdravotníctvo vykonáva MZ SR. V uvedenej oblasti sa pracuje s citlivými
informáciami.
Skupiny objektívnych – vonkajších hrozieb, ktoré môžu narušiť alebo zničiť sektor sú:
 Skupina energetických hrozieb celoplošného charakteru - ako je celoplošný výpadok
zásobovania sektoru kritickej infraštruktúry zdravotníctvo vodou, elektrinou, plynom, čo by
spôsobovalo narušenie základných podmienok poskytovania zdravotnej služby.
 Skupina hrozieb ohrozenia zabezpečenia zásobovania liekmi a zdravotníckymi
pomôckami, ktoré by vážne narušili podmienky poskytovania zdravotnej služby.
 Skupina hrozieb rozsiahlych živelných pohrôm a katastrof, ktoré by mohli viesť
k rozrušeniu objektov prvkov KI, následkom čoho by boli porušené podmienky poskytovania
zdravotnej starostlivosti.
 Skupina sociálne ekonomických hrozieb, ktoré by mohli viesť k narušeniu personálneho
zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti
Skupina vnútorných hrozieb.
Ide o skupinu, ktorá nebude pôsobiť celoplošne a účinky ich pôsobenia budú väčšinou
spôsobovať narušenie alebo zničenie len niektorého z prvkov kritickej infraštruktúry sektora
zdravotníctvo.
Skupina objektívnych – vnútorných hrozieb, ktoré môžu narušiť alebo zničiť sektor sú:
 Neúmyselné alebo úmyselné narušenie technologických zariadení a systémov majúcich
za následok kolaps v poskytovaní zdravotnej starostlivosti daného prvku.
 Epidémia úmyselná alebo neúmyselná spôsobujúca výpadok väčšiny personálu
z pracovného procesu, čím dôjde k zastaveniu poskytovania zdravotnej starostlivosti
 Hrozba skupinová nespokojnosť – nespokojnosť nosných zamestnancov, bez ktorých nie je
možné zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti – ide o problematiku prvkov, ktoré
majú výsadné postavenie na území krajov, ktoré zabezpečujú poskytovanie zdravotnej
starostlivosti pre viac ako 500-tisíc obyvateľov.
 Výpadok systému zásobovania krvou a transfúznymi liekmi poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti, ktorý významne ohrozí prípadne naruší poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
 Narušenie systému poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti jednotlivcom alebo
najmä postihnutým osobám následkami udalosti s hromadným postihnutím osôb (napr. štrajk
vodičov, výpadok zásobovania vozidiel pohonnými látkami apod.)
 Narušenie podmienok výkonu špecializovanej štátnej správy inými okolnosťami, čím by
vznikli podmienky na šírenie rôznych nákaz spôsobených nehygienickými potravinami, vodou
apod. – dôsledkami ohrozenia verejného zdravia.
Uvedené hrozby môžu viesť k ochromeniu, prípadne pozastaveniu činnosti poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, ktorí sú prvkami kritickej infraštruktúry sektora zdravotníctvo a môžu
pôsobiť celoplošne v rámci celého územia SR, alebo v rámci niektorého z regiónov SR.
Predpokladané dôsledky účinkov týchto hrozieb, ktoré by spôsobili narušenie alebo zničenie
sektora by sa prejavili sekundárne vyvolaním nepokojov, narušovaním verejného poriadku,
odmietaním občianskej poslušnosti a agresívnymi aktmi voči existujúcim zdravotníckym zariadeniam
personálu.

3.2.3.6 Poľnohospodárstvo a potraviny
3.2.3.6.1 Bezpečnosť potravinového reťazca
Z hľadiska mimoriadnej udalosti sa jedná o biologickú alebo chemickú kontamináciu
potravinového reťazca, spôsobenú úmyselne, či neúmyselne, ktorá môže ohroziť zdravie, či život
spotrebiteľov.
Úmyselná kontaminácia môže byť zo zištných ekonomických dôvodov, ako bola napr.
melamínová kauza (Čína, r. 2008 kontaminácia sušeného mlieka pre deti), metanolová kauza (Česká
republika r. 2012, liehoviny s obsahom metanolu, 50 mŕtvych), ale taktiež môže byť použitá ako
nástroj teroristického útoku, alebo činu psychicky narušeného človeka ( napr. v r.1978 v snahe
poškodiť izraelskú ekonomiku boli citrusové plody dovážané do Európy kontaminované soľami
ortuti).
Neúmyselná kontaminácia surovín, či samotných potravín môže byť dôsledkom katastrof
(napr. radiačná kontaminácia potravín následkom havárií atómových elektrárni – Černobyľ,
Fukušima), alebo nedodržania, či nevhodných postupov výroby napr. epidémia EHEC
(enterohemoragická E.Coli v r. 2011 v Nemecku), dioxínová kauza (Nemecko, r. 2011 kontaminácia
potravín cez kontaminované kŕmne tuky) a pod.
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Nakoľko Slovenská republika je súčasťou Európskej únie a tým i voľného pohybu tovaru, je
legislatíva pre bezpečnosť potravín vrátane krízy upravená i harmonizovanou komunitárnou
legislatívou, čím sa zabezpečuje rovnaká vysoká úroveň ochrany zdravia spotrebiteľov.
 Nariadenie (ES)č.178/2002 EP a ER, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky
potravinového práva, zriaďuje EFSA a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín;
 Nariadenie (ES) č.882/2004 EP a ER o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom
zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivárskeho práva a predpisov o zdraví zvierat
a o starostlivosti o zvieratá;
 Rozhodnutie Komisie č.478/2004 o prijatí všeobecného plánu riadenia krízy v oblasti
bezpečnosti potravín a krmív;
 Nariadenie komisie (EÚ) č. 16/2011 z 10. januára 2011, ktorým sa stanovujú vykonávacie
opatrenia pre systém rýchleho varovania pre potraviny a krmivá
 Zákon č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 Zákon č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Plánovanie v oblasti riešenia krízových situácií bezpečnosti potravinového reťazca
Pre krízové situácie v oblasti potravín a krmív vypracovalo MPRV SR v spolupráci s MZ SR
Príručku pre všeobecný plán riadenia krízy v SR, ktorá sa pravidelne aktualizuje. Plán riadenia krízy
sa týka situácií spojených s priamymi alebo nepriamymi rizikami pre ľudské zdravie pochádzajúcimi
z potravín, ktorým pravdepodobne nie je možné predchádzať, ktoré sa nedajú eliminovať a ani
obmedziť na prijateľnú úroveň existujúcimi ustanoveniami alebo sa nedajú primerane zvládnuť
výlučne uplatnením čl. 53 a 54 nariadenia (ES) č. 178/2002 EP a ER. Všeobecný plán riadenia krízy
v SR je v súlade s rozhodnutím komisie č. 478/2004/ES a nariadením (ES) č. 882/2004 EP a ER.
Riadenie a zabezpečovanie ochrany

Nakoľko obchod s potravinami má medzinárodný charakter sú informácie o nebezpečenstvách
z potravín poskytované prostredníctvom medzinárodného informačného systému INFOSAN, ktorý
spravuje Svetová zdravotnícka organizácia, kontaktným bodom v Slovenskej republike je Štátna
veterinárna a potravinová správa SR. Na úrovni EÚ spadá bezpečnosť potravinového reťazca
z hľadiska riadenia rizika pod EK DG SANTE a z hľadiska hodnotenia rizika a komunikácie o riziku
pod EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín). Informácie o potravinách a krmivách, ktoré nie
sú bezpečné, alebo nevyhovujú požiadavkám acquis communitaire sú v rámci členských štátov EÚ
hlásené a vymieňané prostredníctvom RASFF – rýchleho výstražného systému pre potraviny
a krmivá, čo umožňuje rýchlu reakciu vo všetkých členských štátoch pre výkon opatrení, vrátane
pozastavenia, či sťahovania nevyhovujúcich, či nebezpečných potravín z trhu. Národným kontaktným
bodom pre RASFF je Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Medzirezortnú koordináciu
bezpečnosti potravinového reťazca a prepojenie národných orgánov s komunitárnymi zabezpečuje
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Odbor bezpečnosti potravín a výživy, ktorý
plní úlohu Národného úradu pre bezpečnosť potravín a je i Národným kontaktným bodom pre vedeckú
a technickú spoluprácu s EFSA.
Orgánmi bezpečnosti potravinového reťazca v Slovenskej republike sú:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR;
 Štátna veterinárna a potravinová správa SR, ktorá je orgánom úradnej kontroly potravín,
kompetencie dané zákonom č.152/1995 Z. z a Zákon č.39/2007 Z. z.;
 Regionálne veterinárne správy, ktoré sú orgánom úradnej kontroly potravín, kompetencie dané
zákonom č.152/1995 Z. z a Zákon č.39/2007 Z. z.;
 Ministerstvo zdravotníctva SR;
 Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý je orgánom úradnej kontroly potravín, kompetencie
dané zákonom č.152/1995 Z. z a zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia;
 Regionálne úrady verejného zdravotníctva, ktoré sú orgánom úradnej kontroly potravín,
kompetencie dané zákonom č.152/1995 Z. z. a zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia).

3.2.3.6.2 Narušenie dodávok potravín
Narušenie dodávok potravín môže nastať z viacerých dôvodov:
 Nedostatku prvotných surovín na spracovanie (napr. z dôvodu neúrody a pod. )
 Zmena klímy, globálne otepľovanie,
 Nedostatok vody, nedostatok prírodných surovín, nedostatok energie, nedostatok pôdy,
 Vysoké ceny potravín,
 Prudký nárast populácie, chudoba,
 Ekonomická kríza, politická nestabilita.
 Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Legislatíva a plánovanie na národnej úrovni
Momentálne v SR nemáme legislatívu, ktorá by konkrétne riešila narušenie dodávok potravín.
Zákon NRSR č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov definuje podmienky
produkcie bezpečných a kvalitných potravín.
 Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014-2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR je členom FAO Organizácia pre výživu
a poľnohospodárstvo (kompetencia OZK), ktorej cieľom je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody
pre obyvateľov. Zameriava sa na pomoc najmä po technickej, technologickej, finančnej a vzdelávacej
stránke.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa snaží riešiť potravinovú sebestačnosť
Slovenska formou materiálu „Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014-2020“, ktorá bola
schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 549/2014 z 5. novembra 2014.
Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 sa zameriava na splnenie
týchto strategických cieľov:
 zvýšenie potravinovej sebestačnosti na úroveň 80% súčasnej spotreby obyvateľstva na
Slovensku;posilnenie postavenia slovenského potravinárskeho priemyslu na trhu,
 zvýšenie konkurencieschopnosti potravinárskeho priemyslu.
Na základe vykonanej analýzy jednotlivých potravinárskych výrobných odvetví v rámci
Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu 2014 – 2020 možno stratégiu rozvoja potravinárskeho
priemyslu na roky 2014-2020 zhrnúť do nasledovných strategických oblastí:
 Rast efektívnosti a produktivity potravinárskeho priemyslu,
 Zachovanie a rozvoj strategických kapacít potravinárskeho priemyslu,
 Posilnenie potravinárskeho priemyslu na domácom trhu a rast jeho exportnej výkonnosti,
 Zvýšenie významu potravinárskeho priemyslu v zamestnanosti a rozvoji vidieka,
 Priority podpory potravinárskych odvetví z hľadiska národohospodárskeho významu
a zabezpečenia potravinovej sebestačnosti.

3.2.3.7 Verejné zdravotníctvo
3.2.3.7.1 Narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a narušenie dodávok liečiv
a zdravotníckeho materiálu
Úlohy verejného zdravotníctva pri identifikovaní, minimalizovaní, resp. eliminovaní
zdravotných rizík spôsobených mimoriadnymi udalosťami vychádzajú zo zákona č. 355/2007 Z. z.
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý upravuje aj pôsobnosť orgánov na ochranu
verejného zdravia a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách.
Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa
osobitného predpisu (viď zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov) pri:
a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie
na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
Postup zdravotníctva upravujú:
 platné všeobecne záväzné právne predpisy a súvisiace vykonávacie predpisy (vyhlášky MZ
SR, odborné usmernenia MZ SR a HH SR upravujúce postupy napr. pri výskyte vysoko nebezpečnej
nákazy, pre vzájomnú komunikáciu pri udalosti s hromadným postihnutím osôb),
 plánovacie dokumenty (plán vyrozumenia rezortu zdravotníctva o vyhlásení vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie, krízové plány subjektov
hospodárskej mobilizácie, plán činnosti určených úradov verejného zdravotníctva pri výskyte udalosti

podliehajúcej Medzinárodným zdravotným predpisom WHO na určených miestach vstupu do SR,
a pod.).
Riadenie a zabezpečovanie ochrany
Krízový štáb ako poradný orgán hlavného hygienika zabezpečuje prijímanie
a vyhodnocovanie informácií o vývoji situácie, súčinnosť s dotknutými orgánmi štátnej a verejnej
správy, pripravuje podklady a návrhy opatrení pre rozhodovaciu činnosť hlavného hygienika SR.
Činnosť krízového štábu - po prijatí a overení správy o vyhlásení mimoriadnej situácie je
krízový štáb uvedený do stavu pohotovosti.

3.2.3.8 Narušenie životného prostredia
3.2.3.8.1 Narušenie odpadového hospodárstva

Pri narušení odpadového hospodárstva Ministerstvu životného prostredia SR nevyplývajú so
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov žiadne úlohy alebo opatrenia pre riešenie mimoriadnych udalostí. V prípade, že by došlo
napr. k zlyhaniu zvozu komunálneho odpadu môže dôjsť k riziku šírenia rôznych nákaz, ktoré by
riešili napr. orgány hygieny alebo iné. Podobne napr. pri zemetrasení ak by došlo k poškodeniu
podložia skládky odpadov, bolo by riešenie možných následkov v pôsobnosti iných sekcií MŽP SR
alebo iných rezortov.

Použité skratky:
GFÚ SAV
HaZZ
HBP, a.s.
HBÚ
HZS
LOS
MDVRR SR
MF SR
MH SR
MK SR
MO SR
MPRV SR
MPSVR SR
MS SR
MŠVVŠ SR
MV SR
MZ SR
MZVEZ SR
MŽP SR
NBS
NLC
OBÚ
prevádzkovatelia DS
SEPS, a.s.,
SGaPZ
SHMU
SIŽP
SPP - distribúcia, a.s.
SŠHR SR
ŠGÚDŠ
ŠVPS SR
UJD SR
ÚKSÚP
ÚVZ SR

Geofyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied
Hasičský záchranný zbor
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
Hlavný banský úrad
Horská záchranná služba
Lesnícka ochranárska služba
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Národná banka Slovenska
Národné lesnícke centrum
Obvodný banský úrad
prevádzkovatelia distribučnej sústavy
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s
Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP SR
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenský plynárensky priemysel - distribúcia a.s.
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štátnej veterininárnej a potravinovej správy SR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Úrad verejného zdravotníctva SR

Príloha:
Rezort/
Resort

Udalosti/Events

Organizácia/Organisation

Trendy/
Trends

Plánovacia úroveň
Národná

PRÍRODNÉ UDALOSTI
BIOLOGICKÉ
Ľudské choroby - prenosné ochorenia
Choroby rastlín
Epifýtie a nákazy karanténnymi škodcami a chorobami
poľných kultúr, lesov, sadov, verejnej zelene a voľnej prírody.

Hmyzí škodcovia
Choroby zvierat
Epizootie a hromadné nákazy zvierat (Aviarna influenza,
Slintačka a krívačka)
GEOFYZICKÉ
Svahové pohyby
Lavína

GEOPHYSICAL
Mass movement
Avalanche

MŽP SR
MV SR

(SGaPZ)+ ŠGÚDŠ
HZS

Vulkanická činnosť
Zemetrasenie

Volcano
Earthquake

MŽP SR
MŽP SR

GFÚ SAV

HYDROLOGICKÉ
Povodne (vrátane flash floods, z podzemných vôd, ...)
Hydrologické sucho a nedostatok vody

HYDROLOGICAL
Flood
Hydrological drought and water
scarcity
METEOROLOGICAL AND
KLIMATOLOGICAL
wind
Extreme temperatures
Storm and flash rain
Longterm Inversion
Drought
Snow Calamities
others (icing, fog, hail)

vietor
Extrémne teploty vrátane vĺn horúčav a studených vĺn
Búrka a prívalové dažde
Dlhodobá inverzia
Sucho (meteorologické, pôdne, socioekonomické...)
Snehové kalamity
ostatné (námraza, poľadovica, hmla, krupobitie)
Poškodenie územia prírodnými udalosťami

Okresná

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

Obecná/
Objektová
Mestská

NATURAL EVENTS
BIOLOGICAL
Human Disease
Plant disease
Epiphytes and Infections by
quarantine pests and diseases,
that are quarantine for field crops,
forests, orchard, public green and
wild nature.
Insect pests
Animal Disease
Epizootics and Mass Animal
Infections

METEOROLOGICKÉ A KLIMATOLOGICKÉ

Regionáln
a/krajská

MZ SR

ÚVZ SR

MPRV SR

ÚKSÚP

MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR

ŠVPS
ŠVPS SR



ÁNO



ÁNO




ÁNO

ÁNO

ÁNO
ÁNO

CIVILIZAČNÉ (ANDROGÉNNE)

MAN MADE DISASTERS

TECHNOGÉNNE
Biologické agensy (ohrozenie, únik)

Technogenic
Biological Agents (Threat, Leak)

ÁNO






ÁNO
ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO






MŽP SR
MŽP SR

ÁNO



MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR

SHMU

SHMU









MPRV SR
MV SR

NLC
HaZZ



SHMU

damage of teritory by natural
events)

poškodenie lesa a ostatného prostredia mimo zastavaného
územia (hmyzí škodcovia, požiare, zosuvy, vietor, extremne
teploty...)

ÁNO

ÁNO

ostatné (námraza, poľadovica, hmla, krupobitie)

others (icing, fog, hail)

Poškodenie územia prírodnými udalosťami

damage of teritory by natural
events)

poškodenie lesa a ostatného prostredia mimo zastavaného
územia (hmyzí škodcovia, požiare, zosuvy, vietor, extremne
teploty...)

MŽP SR

SHMU



ÁNO

ÁNO

ÁNO

MPRV SR
MV SR

NLC
HaZZ



ÁNO

ÁNO

ÁNO

MŽP SR
MPRV SR
MZ SR

SIŽP
ÚKSUP
ÚVZ SR

CIVILIZAČNÉ (ANDROGÉNNE)

MAN MADE DISASTERS

TECHNOGÉNNE
Biologické agensy (ohrozenie, únik)
Únik geneticky modifikovaných organizmov
Únik biologických agens
Dopravné nehody

Technogenic
Biological Agents (Threat, Leak)
Genetically Modified Organisms
Leak
Biological Agents Leak
Traffic Accidents

Dopravná nehoda - cestná

Traffic Accident - Road

MDVRR SR
MV SR

Dopravná nehoda - lanová dráha

Traffic Accident - Cableways

Dopravná nehoda - letecká

Traffic Accident - Aerial

Dopravná nehoda - plavebná

Traffic Accident - Shipping

Dopravná nehoda - železničná

Traffic Accident - Railroad

MDVRR SR
MV SR
MDVRR SR
MV SR
MDVRR SR
MV SR
MDVRR SR
MV SR

Nehody a havárie
Závažné priemyselné havárie (úniky, požiar, výbuchy)
Banské havárie (nehody, závaly, požiare, výbuchy)
Únik nebezpečných chemických látok vrátane produktovodov a
dopravy)

Major Industrial Accidents
Mine Fire
Dangerous Chemical Agents Leak

Radiačná nehoda alebo havária

Vodné stavby - havária
Závažné havárie - Ekologické - kontaminácia životného
prostredia
SOCIOGÉNNE
Migrácia
Konflikty ekonomické, etnické, náboženské, ideologické,
národnostné

Radiological Incident or Accident

Water Buildings - Disaster

Sociogenic
Migration
Economical Conflicts, Ethnical,
Religious and Ideological, national

MŽP SR
MH SR
MDVRR SR
MV SR
MŽP SR

MV SR
MV SR



ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO





ÁNO






MŽP SR
OBÚ

UJD SR
ÚVZ SR- pre radiačnú nehodu;
MZ SR
MV SR v súčinnosti s ÚJD SR a
MV SR
ÚVZ SR - pre radiačnú haváriu
MDVRR SR
ostatné
ministerstvá
ostatné
ústredné
orgány
štátnej
správy
samospráva
MŽP SR
MV SR
MŽP SR

ÁNO

MŽP SR

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



správy
samospráva
Vodné stavby - havária
Závažné havárie - Ekologické - kontaminácia životného
prostredia
SOCIOGÉNNE
Migrácia
Konflikty ekonomické, etnické, náboženské, ideologické,
národnostné
Ohrozenie a narušenie verejného poriadku, bezpečnosti osôb a
majetku
Hrozba a útoky výbušninou, uloženie výbušniny, uloženie
nástražného výbušného systému
Hrozby a útoky s použitím CBRN materiálov

Terorizmus
Nekonvenčné útoky (kybernetika, IKT, ...)
Vojensko-politické konflikty
BANKOVNÍCTVO A FINANCIE
Narušenie menového, devízového a finančného hospodárstva

Water Buildings - Disaster

MŽP SR
MV SR
MŽP SR

Sociogenic
Migration
Economical Conflicts, Ethnical,
Religious and Ideological, national

MV SR
MV SR

Public Order Threat

MV SR

Explosive Threat, Explosive
Placing, Bait Explosive Devices
Placing
Threats and attacks with CBRN
materials

MV SR

Terrorism
Malicious Attacks
Military - Political Conflicts
BANKING AND FINANCE
Monetary, Currency and Finance
Economy Violation

MŽP SR



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



MZ SR
MV SR
MŽP SR
UJD SR
MV SR
MV SR
MO SR
MF SR; NBS






NARUŠENIE ŠKOLSKÝCH SLUŽIEB

MŠVVŠ SR



NARUŠENIE OZBROJENÉ SILY, BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY a ZBORY, EMERGENCY SERVICES
ZÁCHRANÉ SLUŽBY

MV SR; MZ
SR; MH SR



NARUŠENIE KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

INFRASTRUCTURE
VIOLATION INCLUDIG
CRITICAL

DOPRAVA A LOGISTIKA

TRANSPORTATION AND LOGISTICS

Narušenie funkčnosti dopravných systémov, útoky na
transportné systémy - cestná, letecká, vodná, železničná
Narušenie poštových služieb
ENERGETIKA
Narušenie funkčnosti energetických systémov
Narušenie dodávok elektrickej energie

Post
ENERGY
Electronic Engineering

MH SR

Narušenie dodávok plynu
Narušenie dodávok ropy a ropných produktov

Gas Industry
Oil

MH SR
MH SR

Narušenie dodávok uhlia
CHEMICKÝ PRIEMYSEL A NEBEZPEČNÉ LÁTKY
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

MDVRR SR

CHEMICAL INDUSTRY AND
HAZARDOUS MATERIALS
INFORMATIONS AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
(ICT)




MDVRR SR
MH SR

MH SR
MH SR

SEPS, a.s., prevádzkovatelia DS



SPP - distribúcia, a.s.
Správa štátnych hmotných
rezerv SR
HBP, a.s.






ÁNO

transportné systémy - cestná, letecká, vodná, železničná
Narušenie poštových služieb
ENERGETIKA
Narušenie funkčnosti energetických systémov
Narušenie dodávok elektrickej energie
Narušenie dodávok plynu
Narušenie dodávok ropy a ropných produktov
Narušenie dodávok uhlia
CHEMICKÝ PRIEMYSEL A NEBEZPEČNÉ LÁTKY
INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

Narušenie informačných a komunikačných služieb
Narušenie služieb elektronických komunikácií
Narušenie informačných služieb
Kybernetické útoky na informačné systémy
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINY
Narušenie poľnohospodárskej produkcie a dodávok potravín
Narušenie poľnohospodárskej produkcie
Narušenie dodávok potravín
Bezpečnosť potravinového reťazca
VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Narušenie zdravotníckych služieb
Narušenie dodávok liečiv a zdravotníckeho materiálu
Narušenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
VODA A ODPADOVÉ VODY
Narušenie dodávok pitnej vody a odvádzania odpadových vôd
Narušenie dodávok pitnej vody
Narušenie odvádzania odpadových vôd
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Narušenie životného prostredia
Narušenie odpadového hospodárstva

Post
ENERGY
Electronic Engineering

MH SR

Gas Industry
Oil

MH SR
MH SR

CHEMICAL INDUSTRY AND
HAZARDOUS MATERIALS
INFORMATIONS AND
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY
(ICT)

AGRICULTURE AND FOOD

Food Safety



MDVRR SR
MH SR

MH SR
MH SR

SEPS, a.s., prevádzkovatelia DS



SPP - distribúcia, a.s.
Správa štátnych hmotných
rezerv SR
HBP, a.s.



ENVIRONMENT

ÁNO





ŠVPS SR, ÚVZ SR
MPRV SR, ŠVPS SR, ÚVZ SR,
ÚKSUP





ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO



PUBLIC HEALTH / HEALTHCARE

WATER – WASTEWATER




MDVRR SR
MF SR
NBÚ SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR
MPRV SR



MZ SR
MZ SR
MŽP SR
MŽP SR
MV SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR
MŽP SR




obec

ÁNO


Prevádzkovateľ zariadenia na
spracovanie odpadov

ÁNO

