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Mimoriadne udalosti 

• Živelné pohromy 

• Havárie 

• Katastrofy 

• Teroristické útoky 

 

Krízová situácia (môže 
mať charakter 
mimoriadnej udalosti;  
MU môže byť jej 
spúšťačom)- ohrozená 
bezpečnosť štátu s 
výnimkou vojny 

Krízový manažment 

• Prevencia 

• Riadenie + adekvátna reakcia 

• Pripravenosť na okamžitý zásah 

 



Úrovne KM 

• Nadnárodná (OSN, Medzinár. červený kríž) 

• Národná (vnútorná + vonkajšia ochrana štátu) 

• Regionálna (integrovaný záchranný systém) 

• Miestna (samospráva) 

 



vytvára predpoklady 
na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na 
prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti 
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných 
zborov a záchranných zložiek štátu počas 
krízových stavov 

 

 



Za posledných 10 rokov sa na našom území 
odohrali 2 druhy krízových situácií 

• Živelné pohromy (povodne, kalamita) 

• Havárie (explózia VOP Nováky) 

 

 



 



Príklad z hornej Nitry 
15 august 2010 

Pred/počas 

• Absencia informácií- šírenie poplašných 
správ 

• Nedostatočné technické vybavenie 

• Neaktuálnosť a zastaranosť krízových 
plánov podnikov 

• Krízový štáb mesta 

• Handlová- humanitárna pomoc Pomoc bez 
hranic, Slovenská katolícka charita 

 

Po 

• Hydrometeorologický ústav+ polícia 

• Školenia podnikov+ povodňový záchranný 
plán 

• Nákup techniky, čerpadiel, vriec 





VOP Nováky 

• Delaborácia a likvidácia munície 

• 16:28 prvé volania na tiesňovú linku 112 

• 16:30 výjazd hasičov, hasiči VOP už 
zasahovali  + 2 prieskumé skupiny 

• 16:42 aktivovanie Traumatologického 
plánu Nemocnice s poliklinikou (NsP) 
Prievidza (okolité mestá) + BA centrum 
popálenín (letecká záchranná služba) 

• 16:45 zvolanie krízového štábu 

• Modrý anjel- špecializovaný tým zameraný 
na zmierňovanie a likvidáciu následkov 
krízových situácií a akútnej fáze po 
mimoriadnej udalosti 

 

 

 



Ďakujem za pozornosť 

Buďte pripravení  



Predmet Globálne vzdelávanie vznikol v rámci 
projektu Globálne 

vzdelávanie na Fakulte ekológie a 
environmentalistiky 

 
Projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a Technickej 

univerzity vo Zvolene podporený Slovak Aid v rámci výzvy  

č. SAMRS/2013/ - Rozvojové vzdelávanie, Budovanie kapacít 
a Spolufinancovanie projektov schválených EK v zmysle Národného 

programu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na rok 2013. 

 


