
 

 

 

Vybrané základné pojmy z oblasti civilnej ochrany v 

zmysle zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

 

 

Mimoriadna situácia - je obdobie ohrozenia, alebo obdobie pôsobenia následkov 

mimoriadnej udalosti na život, zdravie, alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto 

zákona ; počas nej sa vykonávaú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na 

znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti. 

 

Mimoriadna udalosť -  je živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia 

II.stupňa alebo teroristický útok, pričom : 

 

a) živelná   pohroma   je   mimoriadna  udalosť, pri  ktorej  dôjde  k  nežiaducemu uvoľneniu 

kumulovaných  energií  alebo  hmôt  v  dôsledku  nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri 

ktorej  môžu  pôsobiť  nebezpečné  látky  alebo pôsobia  ničivé  faktory, ktoré majú negatívny 

vplyv na život, zdravie alebo na majetok,  

b) havária  je  mimoriadna  udalosť, ktorá  spôsobí  odchýlku  od  ustáleného  prevádzkového  

stavu, v dôsledku  čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k  pôsobeniu iných  ničivých 

faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,  

c) katastrofa  je  mimoriadna  udalosť, pri  ktorej  dôjde  k narastaniu ničivých faktorov a ich 

následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

 

Ohrozenie- je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia 

následkov mimoriadnej udalosti. 

 

Analýza územia - je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s 

ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov. 

 

Záchranné práce - sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj 

na ich odsun z ohrozených alebo postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú 

činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie 

podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. 

 

Núdzové ubytovanie -  je zabezpečenie dočasného bývania osôb ohrozených alebo osôb 

postihnutých následkami mimoriadnej udalosti. 

 

Núdzové zásobovanie - je zabezpečenie dočasného minimálneho stravovania, minimálnych 

dávok pitnej vody a poskytovanie ďalších základných potrieb osobám postihnutým 

mimoriadnou udalosťou v medziach existujúcich podmienok na prežitie, najmä dodávok 

elektrickej energie, zabezpečenie tepla a základné zdravotnícke zabezpečenie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ukrytie - je ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych 

udalostí. 

 

Evakuácia - je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia. 

 

Plán ochrany obyvateľstva - je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na 

zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti. 

 

Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia - sú opatrenia určené na zníženie 

alebo na vylúčenie následkov pôsobenia nebezpečných látok 

 

Informačný systém civilnej ochrany - tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej 

ochrany. 

 

Sebaochrana - je pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá sa zameriava na ochranu 

vlastnej osoby a jej najbližšieho okolia a smeruje k zmierneniu alebo k zamedzeniu pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti. 


