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Anotácia

VARINSKÁ,  Ľuboslava. Posouzení  systémů  krizových  stavů  v  různých  státech  Evropy. 

Ostrava, 2013. 48 s. Diplomová práce. VŠB -TU Ostrava.

Diplomová práca sa zaoberá posúdením systémov krízových stavov v rôznych štátoch 

Európy. Úvodná časť je venovaná systému krízového riadenia a obecnej charakteristike.  V 

následujúcich  častiach  sú  popísané podmienky  vyhlasovania  krízových  stavov  a  riešenie 

mimoriadnych  udalostí v  Českej  republike,  v  Slovenskej  republike,  Poľskej  republike,  v 

Spolkovej  republike  Nemecko  a  Republike  Rakúsko. V  závere  sa  nachádza  celkové 

zhodnotenie výhod a nevýhod rôznych prístupov k systému krízových stavov.

Kľúčové slová: krízová situácia, mimoriadna udalosť, krízový stav, krízové riadenie, civilná 

ochrana
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VARINSKÁ,  Ľuboslava.  Assessment  of  Management  Systems  for  Crisis  States  in  

Different Countries of Europe. Ostrava, 2013. 48 p. Magister Thesis. Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering.

This  thesis  deals  with  systems  of  critical  states  in  various  European  countries 

assessment.  The  opening  chapter  describes  crisis  management  system  and  its  general 

characteristics. Next, the alert conditions for crisis states and emergency cases solving are 

described for The Czech Republic, Slovak Republic, Republic of Poland, Federal Republic of 

Germany and Republic of Austria. The final section of thesis deals with overall estimation of 

advantages and disadvantages of different approaches to the critical states system.
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1 Úvod

 Súčasná  spoločnosť  musí  z  globálneho  hľadiska  čeliť  novým hrozbám a  novým 

rizikám. Preto sa neustále vyvíjajú nové prístupy a koncepty týkajúce sa krízového riadenia a 

riadenia bezpečnosti, či už na národnej alebo medzinárodnej úrovni.

Z  rozličných  médií  sa  skoro každý  deň dozvedáme  o  rôznych  mimoriadnych 

udalostiach  a   krízových  situáciách. Či  už  sa  jedná  o  veľké  havárie  spojené  s  únikom 

nebezpečných látok,  povodne, požiare,  dopravné nehody, epidémie alebo výpadky energií. 

Všetky  majú  spoločný  fakt,  že pri  nesprávnej  reakcií  ohroziť  život  alebo  zdravie 

obyvateľstva,  vyvolať  narušenie  kritickej  infraštruktúry,  nemalé  škody  na  majetku  alebo 

finančné straty. 

  Tieto udalosti, ktoré nastávajú nie je možné úplne eliminovať. Ale aj napriek týmto 

skutočnostiam je dôležité, aby sme sa na ne dostatočne pripravili. Čo sa dá ovplyvniť práve 

účinným riadením.  Je veľmi dôležité poučiť sa z chýb, ktoré sa  udiali, účinne reagovať pri 

akejkoľvek mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácií.

V  rozličných oblastiach,  ktorých sa vyskytujú riziká a  ohrozenia by mal  byť tento 

proces riadenia kríz bežnou činnosťou.

Všetci,  či  už  ide  o  krízových  manažérov  alebo  riadiacich  pracovníkov,  ale  aj  o 

právnických a fyzických osôb by sa mali uvedomiť, že ak sa ich kríza priamo nedotýka môže 

mať pre ich fungovanie podstatný význam.

Cieľ práce

Cieľom  práce  je  zhodnotiť  výhody a  nevýhody rôznych  prístupov  k  systému 

krízových stavov. Práca je zameraná na objasnenie krízovej legislatívy vo vybraných štátoch 

Európskej  únie,  definuje  pojmy  spojené  s  krízovým  riadením,  spôsoby  vyhlasovania  a 

možnosti vyhlasovania jednotlivých krízových stavov. 

1



2 Rešerše

LINHART P., ŠILHÁNEK B., Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2 vyd. 

Praha 2009, 193 s. ISBN 978-80-86640-63-1

 Publikácia súhrnne informuje o súčasnej situácií v ochrane obyvateľstva v dvadsiatich 

európskych  krajinách.  Je  určená  predovšetkým  profesionálnym  pracovníkom  ochrany 

obyvateľstva, pracovníkom verejnej správy zaoberajúcich sa danou problematikou, študentom 

vysokých škôl príslušného zamerania. [10]

LINHART P., ŠILHÁNEK B.,  Vzdělávání v ochraně obyvatelstva v Europě.  1. vyd. Praha 

2006, 98 s. ISBN 80-86640-67-1

Publikácia poskytuje ucelené a základné informácie o prístupe k vzdelávaniu v oblasti 

ochrany  obyvateľstva  na  celoštátnej  úrovni  v  štrnástich  vybraných  európskych  krajinách. 

Obsahuje dôležité informácie týkajúce sa charakteristiky ochrany obyvateľstva, legislatívne 

podklady, organizácie riadenia vo vybraných štátoch a iné. [9]

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V.,  Právní rámec krizového managementu. 2. vyd.  SPBI 2007, 

97 s. ISBN 80-86634-67-1

Publikácia poskytuje základné informácie k problematike zdolávania mimoriadnych 

udalostí  a  krízových  situácií,  informácie  k  systému  krízového  riadenia,  fungovanie  jeho 

jednotlivých subjektov ako aj prehľad pripravovaných krízových opatrení. Obsahuje dôležité 

pojmy ako krízové riadenie  a  situácia,  sú  tu  rozobrané  krízové stavy,  bezpečnostné  rady, 

krízové štáby, ich činnosti a pod. [8]

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., Základy krizového managementu. 2. vyd. SPBI 2004, 102 s. 

ISBN 80-86634-44-2

Publikácia  sa  zaoberá  základmi  krízového  riadenia,  plánovania  a  organizačnou 

činnosťou,  komunikáciou,  výberom  a  prípravou  pracovníkov  a  to  hlavne  v  oblasti 

záchranných služieb. [7]

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., HANUŠKA Z., Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. SPBI 

2007, 157 s. ISBN 978-80-7385-007-4

Publikácia popisuje základy koordinácie záchranných a likvidačných prác v Českej 

republike. Uvádza systém havarijného plánovania a vzťah IZS k havarijným plánom. Definuje 

jednotlivé zložky IZS ich právomoci a povinnosti. [38]
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3 Základné pojmy

Havária  je mimoriadna udalosť súvisiaca s prevádzkou technických zariadení a budov, pri 

zaobchádzaní s nebezpečnými chemickými látkami a pri ich preprave alebo pri zaobchádzaní 

s nebezpečnými odpadmi. [5]

Integrovaný  záchranný  systém  je  koordinovaný  postup  jeho  zložiek  pri  príprave  na 

mimoriadne udalosti a pri prevádzaní záchranných a likvidačných prác. [5]

Krízová situácia  je mimoriadna udalosť pri ktorej  sa vyhlasuje stav nebezpečia, núdzový 

stav, stav ohrozenia štátu alebo vojnový stav. Sú pri nej ohrozené dôležité hodnoty, záujmy či 

statky štátu a  jeho občanov a hroziace nebezpečenstvo nejde odvrátiť  a  spôsobené škody 

odstrániť  bežnou  činnosťou  orgánov  verejnej  moci,  ozbrojených  síl  a  ozbrojených 

bezpečnostných bezpečnostných zborov, záchranných zborov, havarijných a iných služieb a 

právnických a fyzických osôb. [14]

Krízové  opatrenie je  organizačné  alebo  technické  opatrenie  určené  k  riešeniu  krízovej 

situácie  a  k  odstráneniu  jej  následkov,  vrátane  opatrení,  ktorými  sa  zasahuje  do  práv  a 

povinností osôb. [4]

Krízové riadenie je  súhrn riadiacich  činností  orgánov krízového riadenia  zameraných na 

analýzu  a  vyhodnotenie  bezpečnostných  rizík,  plánovania,  organizovania,  realizáciu  a 

kontrolu činností  prevádzaných v súvislosti  s  prípravou na krízové situácie  a ich riešenia 

alebo ochranou kritickej infraštruktúry. [4]

Krízový  stav  je  stav  ktorý  vyhlasuje  hejtman  kraje  nebo primátor  hl.  mesta  Prahy (stav 

nebezpečia) vláda ČR (núdzový stav) alebo Parlament ČR (stav ohrozenia štátu a vojnový 

stav) v prípade hrozby alebo vzniku krízovej situácie a v priamej závislosti na jej charakteru a 

rozsahu. [14]

Likvidačné  práce činnosti  k  odstráneniu  následkov,  ktoré  sú  spôsobené  mimoriadnou 

udalosťou. [4]

Mimoriadna udalosť  ide o škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolaných činnosťou človeka, 

prírodnými  vplyvmi,  a  tiež  havárie,  ktoré  ohrozujú  život,  zdravie,  majetok  alebo  životné 

prostredie a vyžadujú prevádzanie záchranných a likvidačných prác. [4]

Obrana štátu je súhrn opatrení  k zaisteniu zvrchovanosti,  územnej celistvosti,  princípov 

demokracie  a  právneho  štátu,  ochrany  života  obyvateľov  a  ich  majetku  pred  vonkajším 

napadnutím. [3]

Ochrana obyvateľstva je plnenie úloh civilnej ochrany a to hlavne varovania, evakuácie, 

skrytia a núdzového prežitia obyvateľstva a ďalších opatrení slúžiace k zabezpečeniu ochrany 
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ich života zdravia a majetku. [5]

Riziko  je pravdepodobnosť vzniku nežiadúceho špecifického účinku,  ku ktorému dôjde v 

priebehu určitej doby alebo za určitých okolností. [6]

Záchranné práce sú činnosti, ktoré slúžia k odvráteniu alebo k obmedzeniu bezprostredného 

pôsobenia rizík vzniknutých pri  mimoriadnych udalostiach hlavne vo vzťahu k ohrozeniu 

života, zdravia, majetku, životného prostredia, ktoré vedú k prerušeniu jej príčin. [5] 

Závažná  havária  je  mimoriadna,  čiastočne  alebo  celá  neovládateľná,  časovo  alebo 

priestorovo ohraničená udalosť, napríklad závažný únik požiar alebo výbuch, ktorá vznikla 

alebo jej  vznik bezprostredne hrozí  v súvislosti  s  využívaním objektu alebo zariadenia,  v 

ktorom sa nebezpečná látka vyrába, spracováva, používa,prepravuje alebo sa skladuje a vedie 

k závažnému ohrozeniu alebo k závažnému dopadu na životy a zdravie ľudí, hospodárskych 

zvierat a životné prostredie alebo ujme na majetku. [6]

Živelná  pohroma mimoriadna  udalosť,  ktorá  vzniká  v  dôsledku  škodlivého  pôsobenia 

prírodných síl. [7]
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4 Všeobecné vymedzenie danej problematiky

4.1 Bezpečnostná politika

Bezpečnostná politika je chápaná v kontexte bezpečnosti súvisiacej s bytím a vývojom 

človeka.  Tým,  že  človek vytvára  a  mení  hodnoty,  ovplyvňuje životné  prostredie  pre svoj 

pohodlnejší život, tým mení kritériá bezpečnosti. Obecne  platí, že čím je človek viac závislý 

na technológiách, tým je zraniteľnejší. A je možné povedať, že čím viac sú tieto technológie 

závislé  na  ekonomických  a  energetických  a  ďalších  surovinových  zdrojoch  a  ich 

teritoriálnych existenciách, čím viac strategických technológií štát vlastní, o to je dôležitejšie 

eliminovať bezpečnostné hrozby. [11]

Bezpečnostné hroby je možné rozdeliť do dvoch kategórií ich vnímania.

Prvú  kategóriu  tvoria  nevojenské  bezpečnostné  hrozby  a  vojenské  bezpečnostné  hrozby. 

Druhá  kategória  je  spojená  s  používaním  rôznych  foriem násilia  a  bezpečnostné  hrozby 

nenásilného charakteru. [11]

4.2  Systém krízového riadenia

Vo všeobecnej  terminológii je krízové riadenie (krízový management) heslom, ktoré 

sa viaže k problematike rozličných nežiadúcich situácii. Pôvodne sa jedná o pojem, ktorý sa 

týkal oblasti politiky. Prvý krát tento termín použil G. Washington.  Odtiaľ sa začal ďalej šíriť 

do ostatných krajín. [7]

Krízový management je tiež vnímaný ako komplex opatrení  a úloh, ktoré plní verejná 

správa spolu s ďalšími organizáciami pri náhlych situáciách, ohrozeniach veľkého rozsahu pre 

zaistenie bezpečnosti obyvateľstva, a to:

• udržanie funkčnosti verejnej správy

• udržanie fyzického a duševného zdravia

• zaistenie dostupnosti životne dôležitých služieb a tovaru

• uchovanie súkromného a verejného majetku

• podpora záchranných, bezpečnostných a vojenských zložiek

• humanitárna pomoc národného i medzinárodného charakteru  [7]

Krízový management  je možné v širšom pojatí chápať ako proces (spojený s riadením 

rizík), ktorý sa skladá z následujúcich fáz: 
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• prevencie

• pripravenosti

• odozvy

• obnovy [7]

Prevenciou sú činnosti smerujúce k obmedzeniu krízových a mimoriadnych udalostí.

Pripravenosťou sa rozumejú činnosti smerujúce k zaisteniu akcieschopnosti bezpečnostného 

systému k vykonávaniu  záchranných a  likvidačných prác  a  opatrení  k  riešeniu  krízových 

situácií. [8]

Odozvou  sú  činnosti,  ktoré  zabezpečujú  rýchle  prekonanie  mimoriadnej  alebo  krízovej 

situácie  tak,  aby  boli  minimalizované  jej  následky,  ide  o  prevádzanie  záchranných  a 

likvidačných prác, realizácie opatrení k ochrane postihnutých obyvateľov a ich núdzového 

prežitia a opatrenia k zaisteniu funkčnosti verejnej správy. [8]

Obnovou sú činnosti ktoré smerujú k najrýchlejšej obnove základných funkcií infraštruktúry 

postihnutého územia. [8]

4.3 Obecná charakteristika krízového riadenia

Krízové riadenie vo všeobecnosti zahrňuje následujúce činnosti a to:

• Analýzu  a  vyhodnotenie  bezpečnostných rizík  -  ide  o  proces  ustanovený  pre 

riadenie  rizika,  pričom  analýza  rizika  je  vlastným  jadrom  procesu  krízového 

managementu. V skutočnosti môžu byt stanovené účinné opatrenia k eliminácií rizík 

až po ich spoľahlivej analýze. [12]

• Plánovanie – na základe vyhodnotenia jednotlivých rizík sa zjednocujú postupy, akým 

spôsobom je tieto riziká najlepšie eliminovať a v prípade, že dôjde k naplneniu týchto 

rizík, ako čeliť danej situácií. [12]

• Organizovanie –  tvorí  hranicu  medzi  prípravou  a  prevedením  proti  krízových 

opatrení.  V  rámci  plánovania  ide  o  predbežné  vyhodnotenie  a  stanovenie  síl  a 

prostriedkov  v takom rozsahu, aby odpovedala nastávajúcej krízovej situácií. [12]

• Realizácia – ide o praktické prevedenie všetkých naplánovaných postupov s cieľom 

zachrániť ľudský život, zdravie a majetok a iné. [12]

• Kontrola -  patrí ku každej riadiacej činnosti, mala by byť prítomná vo fázach činnosti 

krízového managementu. [12]
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4.4 Klasifikácia mimoriadnych udalostí

Klasifikácia, členenie a triedenie typov mimoriadnych udalostí je prvá zo systémových 

krokov,  ktoré  vedú  k  skvalitneniu  prevencie.  Je  výsledkom  monitorovania  prostredia 

človekom, ktorý sa snaží nájsť príčiny nastávajúcich javov, ktoré vytvárajú nebezpečné stavy. 

Na základe možných príčin sa vypracujú vhodné protiopatrenia.  [11]

4.4.1 Mimoriadna udalosť

V súčastnosti sa vyskytuje množstvo definícií tohto pojmu. Podľa zákona krízového 

zákona ide o škodlivé pôsobenie síl a javov vyvolané činnosťou človeka, prírodnými vplyvmi 

ale tiež havárie, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok alebo životné prostredie a vyžadujú si 

prevádzanie záchranných a likvidačných prác. [7]

Rozdelenie mimoriadnych udalostí

 Mimoriadne  udalosti   sa  podľa  príčiny vzniku  sa  rozdeľujú  do  troch  základných 

skupín a tie je možno rozdeliť do ďalších podskupín. 

• prírodné (naturoggénne) spôsobené prírodou

• antropogénne spôsobené činnosťou človeka

• kombinované spôsobené spoločným pôsobením  prírodných a civilizačných javov

Prírodné  (naturogénne)  sa  ďalej  rozdeľujú  na  abiotické  (spôsobené  neživou  prírodou 

napríklad  povodne,  zemetrasenia,erózie  a  iné)  a  biotické  (spôsobené  živou  prírodou 

premnoženie škodcov, epifítie a iné).

Antopogénne  sa  ďalej  rozdeľujú  na   technogénne  (radiačné  havárie,  havárie  s  únikom 

nebezpečných látok a iné), sociogénne externé (vojenské napadnutie štátu, hospodársky alebo 

politický nátlak atď.), sociogénne interné (narušenie dodávok základných surovín. Zrútenie 

ekonomiky  atď.),  a  agrogénne  (monokultúrne  pestovanie  plodín,  chemizácia 

poľnohospodárstva a iné). [15]

4.4.2 Mimoriadna situácia

Je to situácia ktorá vzniká v dôsledku nastávajúcej mimoriadnej udalosti. Z časového 

hľadiska je mimoriadnu situáciu možno rozdeliť do niekoľkých kategórii:

• krátkodobá (deň až niekoľko týždňov)
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• strednodobá (mesiace až roky)

• dlhodobá (roky až desiatky rokov) [7]

4.4.3 Krízová situácia 

V niektorých prípadoch môže mimoriadna situácia nadobudnúť takých rozmerov, že k 

jej riešeniu nestačia zdroje predurčené v rámci postihnutého územia. Získanie ďalších zdrojov 

je možné len na úkor obmedzenia bežných funkcií systému napríklad práv a slobôd občanov. 

A to je možné iba za predpokladu vyhlásenia jedného z krízových stavov. [7]

Krízová situácia nastáva vtedy, keď štandardné opatrenia, ktoré sú k dispozícií nepostačujú a 

riešenie  vyžaduje  využitie ďalších prostriedkov,  ktoré  je  možné  získať  až  po  vyhlásení 

krízových stavov. [7]

Rozsah krízovej situácie je legislatívne deklarovaný vyhlásením krízového stavu. O tom aký 

krízový  stav  sa  vyhlási  sa  rozhoduje  na  základe  veľkosti  postihnutého  územia  a  druhu 

mimoriadnej udalosti, ktorej vznik k vyhláseniu krízového stavu viedol. [7]

Krízové situácie je možné rozdeliť do dvoch oblastí a to:

• nesúvisiace so zaisťovaním obrany štátu pred vonkajším napadnutím

• súvisiace so zaisťovaním obrany štátu pred vonkajším napadnutím [11]
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5 Mimoriadne stavy v Európskej únii

V súčasnej dobe a v spoločnosti sa stretávame s množstvom zložitých situácií. Či už 

ide  o rôzne druhy prírodných katastrof, závažných havárií, nepokojov veľkého rozsahu alebo 

rôznym druhom teroristických činov.  Štáty sa často nevedia s  týmito udalosťami veľkých 

rozmerov vysporiadať. Na základe toto začali vznikať rôzne druhy opatrení, ktoré majú za 

úlohu zjednodušiť  urýchliť  ich  riešenie.  Tak tak  zabrániť  stratám na  životoch,  majetku  a 

fungovanie štátu. Každý štát má preto svoje špecifiká, vyplývajúcich z jednotlivých hrozieb a 

rizík v danom štáte. Definícia hrozieb je veľmi rozdielna. Pre niektoré znamená len ohrozenie 

štátu alebo vojnu iný ju vnímajú ako prírodné katastrofy,  priemyselné havárie a množstvo 

iných.
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6 Prehľad legislatívy Európskej únie v oblasti krízového riadenia 

a plánovania

Spolupráca v oblasti civilnej ochrany v rámci Európskeho spoločenstva si kladie za 

cieľ  lepšiu  ochranu  obyvateľstva,  majetku  a  kultúrneho  dedičstva  v  prípade  veľkých 

prírodných alebo umelo vyvolaných katastrof nielen vo vnútri ale aj  na vonkajšok Európskej 

únie.

Neustále  dochádza  k  rozvoju  pomoci  v  oblasti  civilnej  ochrany  vrámci  Európskeho 

spoločenstva.

Prehľad legislatívy Európskej únie v oblasti krízového riadenia a plánovania

Súčasnú legislatívu Európskej  únie v oblasti  civilnej  ochrany,  krízového riadenia a 

plánovania tvoria tri základné dokumenty:

• rozhodnutie  Rady  z  dňa  23.  10.  2001  o  vytvorení  mechanizmu  Spoločenstva  na 

podporu  zosílenej  spolupráce  pri  asistenčných  zásahoch  v  oblasti  civilnej  ochrany 

(2001/792/ES, Euratom)

• rozhodnutie Komisie z dňa 29.12. 2003, ktorým sa stanovia prevádzajúce pravidlá  k 

rozhodnutiu Rady 2001/792/ES, Euratom (2004/277/ES/Euratom)

• rozhodnutie Rady z dňa 9.12. 1999 o vytvorení Akčného plánu Spoločenstva v oblasti 

civilnej ochrany (1999/847/EC)

Rozhodnutie Rady 2001/792/ES  Euratom

Bol  vytvorený  mechanizmus  Spoločenstva  na  podporu  zosílenej  spolupráce  medzi 

Spoločenstvom a a členskými štátmi pri asistenčných zásahoch v oblasti civilnej ochrany v 

prípade výskytu závažných mimoriadnych udalostí alebo bezprostredného nebezpečenstva ich 

výskytu, ktoré si vyžadujú prijatie opatrení  okamžitej reakcie.

Cieľom mechanizmu  je  poskytovať  na  základe  žiadostí  podporu  pri  vzniku  mimoriadnej 

udalosti a napomáhať lepšej koordinácií asistenčného zásahu prevádzaného členskými štátami 

a Spoločenstvom. [16]

Mechanizmus zahrnuje radu prvkov a opatrení:

• získanie prehľadu o zásahových týmoch o ďalšej podpore využiteľných v členských 

štátoch k asistenčnému zásahu v prípade vzniku MU
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• vypracovanie a realizácia výcvikového programu týkajúcich sa zásahových týmov a 

ostatného  pomocného  personálu  a  tiež  pre  expertov  z  posudzovaných  alebo 

koordinačných týmov

• organizovanie workshopov, seminárov

• zriadenie a riadenie monitorovacieho a informačného strediska EU (MIC)

• zostavovanie a vysielanie koordinačných alebo posudzovacích týmov

• vytvorenie a riadenie spoločného komunikačného a informačného systému pre prípad 

vzniku MU 

Rozhodnutie Komisie  2004/277/ES/Euratom

Týmto rozhodnutím sa stanovujú prevádzajúce pravidlá k rozhodnutiu  Rady 2001/279/ES, 

Euratom

• informácie o príslušných zdrojoch dostupných pre pomocný zásah civilnej ochrany

• zriadenie monitorovacieho a informačného strediska

• zriadenie  spoločného  pohotovostného  komunikačného  a  informačného  systému 

CECIS

• hodnotiace alebo koordinačné tímy vrátane kritérií pre výber odborníkov

• ustanovenie školiaceho programu

• zásahy vo vnútri a mimo spoločenstva [17]

Rozhodnutie Rady  1999/847/EC

Akčný  plán  je  určený  k  podpore  aktivít  členských  štátov  EU k  prevádzaniu  opatrení  na 

národnej,  regionálnej  a  lokálnej  úrovni  k  zaisteniu  ochrany  osôb,  majetku  a  životného 

prostredia  v  prípade  prírodných  a  technogénnych  katastrof.  Ďalšou  úlohou  je  uľahčenie 

vzájomnej spolupráce a pomoci pri výmene skúseností medzi jednotlivými štátmi. [18]
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7 Česká republika

7.1 Základné informácie

Česko  je  parlamentná  republika  s  dvojkomorovým  parlamentom  zloženým  s 

Poslaneckej snemovne a Senátu. Na čele štátu stojí prezident. [1]

 Z administratívneho hľadiska sa Česká republika delí na 14 krajov a tie sa ďalej členia na 

obce. [10]

7.2 Bezpečnostne - politická situácia

Bezpečnostná politika v ČR vychádza z troch základných dokumentov:

• Bezpečnostná stratégia Českej republiky

• Obranná stratégia Českej republiky

• Vojenská stratégia Českej republiky [10]

Krízového  riadenia  pre  nevojenské  mimoriadne  udalosti  sa  najviac  týka  Bezpečnostná 

stratégia Českej republiky. [11]

7.3 Stanovenie rizík

 V Českej republike sa pozornosť venuje týmto rizikám:

• terorizmus

• šírenie zbraní hromadného ničenia a ich nosičov

• kybernetické útoky

• nestabilita a regionálne konflikty euroatlantickom priestore a jeho okolí

• negatívne aspekty medzinárodnej migrácie

• organizovaný zločin a korupcia

• ohrozenie funkčnosti kritickej infraštruktúry

• prerušenie dodávok strategických surovín alebo energie

• pohromy prírodného a antropogénneho pôvodu a iné mimoriadne udalosti [13]

7.4 Krízové riadenie v Českej republike

Krízové riadenie je  na  základe zákona č.  240/2000 v znení  neskorších  predpisov 

súbor riadiacich činností vecne príslušných orgánov zameraných na analýzu a vyhodnotenie 

bezpečnostných rizík, plánovania, organizovania, realizáciu a kontrolu činností prevádzaných 

v súvislosti s riešením krízovej situácie. [4]
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Krízové  riadenie  je  zamerané  na  realizáciu  a  požiadavky  k  spracovaniu  dokumentácie 

pripravenosti na riešenie krízových situácií. Krízová pripravenosť  v sebe vedľa havarijnej 

pripravenosti zahrňuje i plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti a 

tiež elimináciu negatívnych dopadov ekonomických rizík vrátane ohrozenia finančných trhov, 

riešenie epidémií súvisiacich s ohrozením zdravia obyvateľov, nákazy hospodárskych zvierat. 

[11]

7.5 Prehľad základnej legislatívy v Českej republike

Postavenie a činnosti subjektov štátnej správy a územnej samosprávy v otázkach bezpečnosti 

a  riešení  krízových  situácií  upravuje  Ústava  Českej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony a 

prevádzacie  predpisy.  Na ich základe sú tieto orgány zmocnené k využitiu  mimoriadnych 

opatrení pre riešenie krízovej situácie. Základné systémové usporiadanie právnych predpisov 

vzťahujúcich sa k problematike riešenia krízových situácií je znázornené na obrázku Obr. 1 

[11]
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Schéma legislatívy krízového riadenia

Obr.1 Schéma legislatívy krízového riadenia [11]

Vysvetlivky:

Modrá farba: označenie právnych predpisov ktoré stanovujú základné pôsobnosti subjektov 

štátnej správy a územnej samosprávy. Určujú ich právnu subjektivitu, základné kompetencie, 

prípadne  štruktúru  a  spôsoby  ich  činnosti  ako  inštitúcie  verejnej  správy.  Kompetencie 

subjektov  štátnej  správy a  územnej  samosprávy  obsiahnuté  v  týchto  a  ďalších  právnych 

predpisoch platí v  plnom rozsahu pre ich činnosť i období krízových stavov. [11]

Červená  farba:  označenie  právnych  predpisov,  ktoré  upravujú  problematiku  krízových 

situácií a mimoriadnych udalostí a stanovujú úlohy a právomoci štátnych orgánov a orgánov 

územných  samosprávnych celkov a  práva  a  povinnosti  právnických  a  fyzických osob pri 

príprave na krízové situácie a pri ich riešení. [11]

Zelená farba: označenie právnych predpisov, ktoré upravujú otázku bezpečnosti, súvisiace so 

zaisťovaním obrany Českej republiky pred vonkajším napadnutím (vojenské ohrozenie) [11]

Žltá farba: právne predpisy, ktoré upravujú problematiku špecifického druhu respektíve typu 

ohrozenia. [11]
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7.6 Riešenie mimoriadnych udalostí

V ČR je riešenie mimoriadnych udalostí v kompetencii Integrovaného záchranného 

systému (IZS). IZS je tvorený základnými a ostatnými zložkami.[5]

Základné zložky IZS tvoria:

Hasičský záchranný zbor ČR

• základná  úloha  je  chrániť  život  a  zdravie  obyvateľov  a  majetok  pred  požiarmi  a 

poskytovať účinnú pomoc pri mimoriadnych udalostiach

Jednotky požiarnej ochrany zaradené do plošného pokrytia kraja jednotkami požiarnej 

ochrany

 Zdravotnícka záchranná služba

• poskytujú  pred  nemocničnú  neodkladnú  starostlivosť  ľudom,  ktorí  sú  v  priamom 

ohrození života alebo so závažným zdravotným postihnutím

Polícia ČR 

• chráni bezpečnosť osôb a majetku, zaisťuje verejný poriadok, odhaľuje trestné činy a 

iné

Ostatné zložky IZS tvoria: 

• sily a prostriedky ozbrojených síl

• ostatné ozbrojené bezpečnostné zbory 

• ostatné záchranné zbory

• orgány verejného zdravia

• havarijné, pohotovostné, odborné a iné služby

• zariadenia civilnej ochrany 

• neziskové organizácie a združenia občanov [5, 39]

7.7 Krízové stavy v Česku

 V Českej republike sa  v prípade mimoriadnych udalostí vyhlasujú štyri krízové stavy. 

Z toho dva sú nevojenského a dva vojenské charakteru. 

• Stav nebezpečia

• Núdzový stav

• Stav ohrozenia štátu

• Vojnový stav
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Stav nebezpečia

Vyhlasuje sa v prípade keď sú ohrozené životy ľudí, zdravie,  majetok,  životné prostredie, 

pokiaľ nedosahuje intenzita ohrozenia značného rozsahu a nie je možné odvrátiť ohrozenie 

bežnou činnosťou správnych úradov,  orgánov krajov a  obcí,  zložiek IZS,  alebo subjektov 

kritickej infraštruktúry. [4]

Tento stav sa vyhlasuje na maximálne  30 dní  pre celé územie kraja alebo pre jeho 

časť. [4]

Rozhodnutie  o  vyhlásení  stavu  nebezpečia  musí  obsahovať  krízové  opatrenia  ich 

rozsah, musí tu byť uvedený dôvod vyhlásenia stavu. [4]

Stav nebezpečia vyhlasuje pre územie kraja alebo jeho časti hejtman kraja, v Prahe 

primátor hlavného mesta. Hejtman alebo primátor hlavného mesta, ktorý tento stav vyhlásil 

informuje,  okamžite  informuje  vládu,  MV,  susediace  kraje  pokiaľ  môžu  byť  krízovou 

situáciou zasiahnutí. [4]

Túto dobu je možné predĺžiť na základe súhlasu vlády. V prípade že nie je možné 

účelne  odvrátiť  vzniknuté  ohrozenie  v  rámci  stavu  nebezpečia,  hejtman  požiada  vládu  o 

vyhlásení núdzového stavu. [4]

 Rozhodnutie o stave sa vyhlasuje vo Vestníku právnych predpisov kraja. Nadobúda 

účinnosti v okamihu aký je v ňom uvedený. Rozhodnutie o stave sa zverejňuje na úradnej 

doske krajského úradu, na úradných doskách obecných úradov na územiach na ktorých bol 

stav  vyhlásený.  Krajský  úrad  zverejní  tieto  informácie  prostredníctvom  hromadných 

informačných prostriedkov a miestneho rozhlasu. [4]

Platnosť stavu skončí  po uplynutí   maximálnej  doby trvania,  alebo pokiaľ  hejtman 

alebo vláda nerozhodnú o zrušení pred dobou uplynutia. [4]

 Núdzový stav

Vyhlasuje  sa  prípade  živelných  pohrôm,  ekologických  alebo  iných  priemyselných 

havárií,  nehôd alebo iného nebezpečia,  ktoré v značnom rozsahu ohrozujú životy,  zdravie 

alebo majetok, vnútorný poriadok a bezpečnosť. [2]

Tento  stav  sa  vyhlasuje  na  maximálne  30  dní,  pre  celý  štát  alebo  pre  jeho  časť. 

Vyhlasuje ho vláda ČR. Vláda o vyhlásení núdzového stavu okamžite informuje Poslaneckú 

snemovňu, ktorá môže toto vyhlásenie zrušiť. [2]

Túto dobu je možné predĺžiť na základe súhlasu parlamentu. Súčasne s vyhlásením 

núdzového  stavu  musí  vláda  vymedziť,  ktoré  práva  a  v  akom  rozsahu  podľa  Listiny 

základných práv a slobôd budú obmedzené a aké povinnosti a v akom rozsahu sa ukladajú. [2]
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Stav ohrozenia štátu

Vyhlasuje sa v prípade ak je bezprostredne ohrozená zvrchovanosť štátu alebo jeho 

územia, celistvosť štátu alebo jeho demokratické základy. [2]

Tento stav sa vyhlasuje na dobu neurčitú, pre celý štát alebo pre jeho časť. Vyhlasuje 

ho parlament ČR na návrh vlády. [2]

Vojnový stav 

Vyhlasuje  sa  v  prípade  ak  je  napadnutá  Česká  republika  alebo  je  treba  plniť 

medzinárodné zmluvné záväzky o spoločnej ochrane proti napadnutiu.[2]

Tento stav sa vyhlasuje na dobu neurčitú, pre celý štát. Vyhlasuje ho parlament ČR na 

návrh vlády. [2]
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8 Slovensko

8.1 Základné informácie

SR je  parlamentná  republika  s  jednokomorovým  parlamentom.  Hlavou  štátu  je 

prezident. Zákonodárnu moc má Jednokomorový parlament – Národná rada. Administratívne 

sa Slovensko delí na 8 krajov tie sa rozdeľujú do miest a obcí. [10]

8.2 Bezpečnostne - politická situácia

Dokument  poskytujúci  zásadné východiská pre  realizáciu  bezpečnostnej  politiky je 

Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky schválená v roku 2005 a znej vychádza Obranná 

stratégia Slovenskej republiky. [10]

8.3 Stanovenie rizík

Medzi  najdôležitejšie  nevojenské  riziká  vyplývajúce  z  Bezpečnostnej  stratégie 

Slovenskej republiky  patria:

• medzinárodný terorizmus

• organizovaná kriminalita

• poruchy zásobovania dôležitými komoditami

• masová ilegálna migrácia

• priemyselné havárie a katastrofy

• živelné pohromy

• narušenie kritickej infraštruktúry [10]

8.4 Civilná ochrana

Ústredným orgánom civilnej  ochrany na  Slovensku je  Ministerstvo  vnútra  (MV).  MV sa 

podieľa na záchranných operáciách a evakuácie v situáciách, ktoré sú stanovené v zákone o 

civilnej  ochrane.  Cieľom civilnej  ochrany je  chrániť  život,  zdravie a  majetok a  vytvoriť 

podmienky pre prežitie pri mimoriadnych udalostiach a krízových situáciách.  [22]

Zodpovednosť za civilnej ochrany úloh spočíva :

• vláda

• ministerstvá, iné ústredné orgány verejnej správy a orgány verejnej správy

• okresných úradov a obcí

• právnické a fyzické osoby [22]
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8.5  Riešenie mimoriadnych udalostí 

V prípade mimoriadnych udalostí  v SR je v kompetencií Integrovaného záchranného 

systému (IZS). Ten je tvorený základnými a ostatnými zložkami. [21]

Základné zložky IZS tvoria:

Hasičský a záchranný zbor

• plní úlohy pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných 

prác  pri  haváriách,  živelných  pohromách  a  iných  mimoriadnych  udalostiach  a  pri 

ochrane životného prostredia a iné

Záchranná zdravotná služba

• Záchranná  zdravotná  služba  poskytuje  neodkladnú  zdravotnú  starostlivosť 

obyvateľstvu v stave, kedy je bezprostredne ohrozený ich život alebo zdravie

Chemické laboratória civilnej ochrany

• zasahujú  pri  mimoriadnych  udalostiach  spojené  s  únikom  chemických  a 

rádioaktívnych  látok  do  ovzdušia,  vody,  pôdy,  požiaroch  s  podozrením  ohrozenia 

zdravia a života obyvateľstva alebo životného prostredia

Horská záchranná služba

• organizuje a  vykonáva záchrannú činnosť pri  záchrane  osôb,  poskytuje  informácie 

spojené s bezpečnosťou osôb, podieľa sa na pátraní po nezvestných osobách a iných 

záchranných akcií

Banská záchranná služba 

• úlohou je vykonávať záchrannú službu pri činnostiach spojených s prácou v podzemí 

[21]

Ostatné zložky IZS tvoria: 

Armáda Slovenskej republiky

• úlohou  armády  je  brániť  slobodu,  nezávislosť,  suverenitu,  územnú  celistvosť 

Slovenskej  republiky  a  pomáhať  pri  odstraňovaní  následkov  živelných  pohrôm  a 

katastrof ohrozujúcich ľudské životy alebo majetok vo veľkom rozsahu.

Slovenský Červený kríž

• pomocná  organizácia  orgánov  verejnej  správy  pôsobí  v  humanitárnej  oblasti  plní 

úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami 

Jednotky civilnej ochrany

• odborne organizovaná skupina osôb odborne pripravená a materiálovo vybavená plniť 
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úlohy civilnej ochrany

FO a PO, ktorých predmetom je poskytovanie pomoci  pri  ochrane života,  zdravia a 

majetku [21]

8.6 Krízová legislatíva

Na Slovensku sú definované dva základné krízové zákony: 

• Ústavný zákon  č. 227 z 11 apríla 2002 v znení neskorších predpisov O bezpečnosti 

štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.

• Zákon č.387 z 21 júna 2002 O riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a 

vojnového stavu.

8.7 Základné pojmy 

Krízová  situácia je  obdobie  počas,  ktorého   je  bezprostredne  ohrozená  alebo  narušená 

bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení podmienok ustanovených v ústavnom 

zákone na jej riešenie vypovedať vojnu, vyhlásiť vojnový stav alebo výnimočný stav, alebo 

núdzový stav. [19]

Mimoriadna udalosť 

Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa pričom :

• živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiadúcemu 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 majetok [22]

• havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového 

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

ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie, majetok [22]

• katastrofa je mimoriadna udalosť,  pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a 

ich následnej kumulácií v dôsledku živelnej pohromy a havárie [22]

8.8 Krízové stavy na Slovensku 

V  Slovenskej  republike  sa  podľa  Ústavného  zákona  č.  227  z  11  apríla  2002  O 

bezpečnosti  štátu  v  čase  vojny,  vojnového  stavu,  výnimočného  stavu  a  núdzového  stavu 

vyhlasuje v prípade MÚ päť krízových stavov. Tri stavy sú nevojenského charakteru a dva sú 

vojenského charakteru. [19]
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• Mimoriadna situácia

• Núdzový stav

• Výnimočný stav 

• Vojnový stav

• Vojna

Mimoriadna situácia

Mimoriadnu situáciu môže vyhlásiť vláda, obvodný úrad v sídle kraja, starosta obce. 

Vyhlasuje  sa  na  nutnú  dobu  pre  vymedzené  územie prostredníctvom  hromadných 

informačných prostriedkov. [22]

V  prípade  vyhlásenia  mimoriadnej  situácie  sa  vykonávajú  záchranné  práce,  evakuácia, 

núdzové zásobovanie. [22]

Mimoriadna situácia sa nevyhlasuje, ak bol vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav. 

Ak bol po vyhlásení mimoriadnej situácie vyhlásený výnimočný stav alebo núdzový stav, 

postupuje sa podľa zákona 227/2002 Z.z.

Núdzový stav

Vyhlasuje vláda SR za podmienky, že došlo,  alebo bezprostredne hrozí,  že dôjde k 

ohrozeniu  života  a  zdravia  osôb,  životného  prostredia,  alebo  k  ohrozeniu  značných 

majetkových hodnôt v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej, alebo 

prevádzkovej havárie.  [19]

Núdzový stav možno vyhlásiť v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie 

na 90 dní.  [19]

 Výnimočný stav

Vyhlasuje  prezident  republiky  na  návrh  vlády  za  podmienky,  že  došlo,  alebo 

bezprostredne hrozí,  že dôjde k teroristickému útoku, k rozsiahlym pouličným nepokojom 

spojených s útokmi na orgány verejnej moci, drancovaním obchodov a skladov, alebo k iným 

hromadným útokom na majetok, alebo dôjde k inému hromadnému násilnému protiprávnemu 

konaniu, ktoré svojím rozsahom, alebo následkami podstatne ohrozuje, alebo narušuje verejný 

poriadok a bezpečnosť štátu, ak ho nemožno odvrátiť činnosťou orgánov verejnej moci a ak je 

znemožnené účinné použitie zákonných prostriedkov.  [19]

Výnimočný  stav  možno  vyhlásiť  v  nevyhnutnom  rozsahu  a  na  nevyhnutný  čas, 
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najdlhšie na 60 dní. Ak vzniknú nové okolnosti bezprostredne súvisiace s dôvodmi, pre ktoré 

bol výnimočný stav vyhlásený, možno výnimočný stav predĺžiť v nevyhnutnom rozsahu a na 

nevyhnutný čas, najviac o ďalších 30 dní.  [19]

Vojnový stav

Vyhlasuje  prezident  republiky  na  návrh  vlády  SR  za  podmienky,  že  Slovenskej 

republike  bezprostredne  hrozí  vypovedanie  vojny,  alebo  bezprostredne  hrozí  napadnutie 

cudzou mocou bez vypovedania vojny.  [19] 

Vyhlásenie vojnového stavu sa vzťahuje na celé územie Slovenskej republiky. 

V čase vojnového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas obmedziť 

základné práva a slobody a uložiť povinnosti v závislosti od priebehu udalostí na celom území 

Slovenskej republiky alebo na jej časti.  [19]

Vojna

Vojnu vyhlasuje prezident na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky 

len za podmienky, že Slovenská republika je napadnutá cudzou mocou, ktorá jej vypovedala 

vojnu  alebo  ktorá  bez  vypovedania  vojny  narušila  jej  bezpečnosť  alebo  v  prípade,  že 

vypovedaním vojny Slovenská republika plní záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii 

vzájomnej kolektívnej bezpečnosti alebo z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti 

napadnutiu.  [19]

Vyhlásenie  vojny sa  vzťahuje  na  celé  územie  Slovenskej  republiky.  V čase  vojny 

možno nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas v závislosti od priebehu udalostí obmedziť 

základné práva a slobody a uložiť povinnosti na celom území Slovenskej republiky alebo jej 

časti.  [19]
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9 Poľsko 

9.1 Základné údaje

Poľsko je prezidentská republika. Prezident ako hlava štátu má rozsiahle právomoci. 

Zákonodárnym orgánom je dvojkomorové Národné zhromaždenie. Zložené z dolnej komory, 

Snemu a hornej komory, Senát.

Administratívne sa Poľsko delí na 16 vojvodstiev a ďalej sa člení na okresy.  [10]

9.2 Bezpečnostne - politická situácia

Základný  dokumentom  národnej  bezpečnosti  je  Stratégia  národnej  bezpečnosti 

Poľska. [10]

9.3 Stanovenie rizík 

Z  nevojenských bezpečnostných  hrozieb,  ktoré  sú  uvedené  v  Stratégií  národnej 

bezpečnosti Poľska sú vnímané  ako závažné predovšetkým tieto riziká:

• medzinárodný terorizmus a extrémizmus všetkého druhu

• nekontrolovateľné šírenie zbraní hromadného ničenia

• narušenie dodávok surovín a ich tranzitu

• nekontrolovateľná ilegálna migrácia

• poruchy zásobovaní komoditami všetkého druhu

• organizovaná kriminalita

• havárie zapríčinené technikou a človekom

• prírodné katastrofy  v dôsledku extrémnych meteorologických  javov [10]

9.4 Civilná ochrana

V Poľsku je rozdelená do troch úrovní:

• národná úroveň

• regionálna úroveň

• miestna úroveň [37]

Národná úroveň

Na národnej úrovni, Rada ministrov je zodpovedná za udržiavanie verejného poriadku 

a vnútornej bezpečnosti štátu.
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Pomoc Rade ministrov v prípade krízového riadenia  bol  založený Tým krízového 

riadenia. Na čele stojí predseda vlády a  s ministrom vnútra a správy a ministerstva národnej  

obrany a ich námestníkov. Hlavnou úlohou Týmu je poskytovať poradenstvo a stanoviská v 

otázkach týkajúcich sa koordinácie činností v oblasti krízového riadenia, civilného núdzového 

plánovania na národnej úrovni. [37]

Regionálna úroveň

V čele  sú  zástupcovia  vlády  vojvoda.  Hlavnou  úlohou  je  koordinovať  prevenciu 

všetkých  typov  rizík,  podporovať  úsilie  na  samosprávnych   úrovniach  a  pomáhať  nižšej 

vládnej úrovni, v prípade, že ich prostriedky sú nedostatočné. [37]

Miestna úroveň

Zodpovednosť na úrovni obcí sú všetky miestne verejné otázky, najmä  týkajúce sa 

požiarnej  ochrany a  udržiavaní verejného  poriadku.  Ďalšie  povinnosti  sú  monitorovanie 

hrozieb,  systémov  včasného  varovania,  poplachov  a  koordináciu  záchranných  prác  a 

evakuácie. [37]

Vnútroštátne orgány pre civilnú ochranu :

• Ministerstvo vnútra a správy

• Vláda Centrum pre zabezpečenie

• Národné  veliteľstvo  Štátnej požiarnej  ochrany (podriadený  Ministerstvu  vnútra  a 

štátnej správy). [37]

9.5 Riešenie mimoriadnych udalostí

V  boji  proti  mimoriadnym  udalostiam  v  Poľsku  je  v  kompetencií  vládnych  i 

nevládnych organizácii. 

Štátny  záchranný  protipožiarny  systém  (ŠZPS).  Ústredným orgánom štátnej  správy vo 

veciach organizácie ŠZPS je ministerstvo vnútra. [10]

Funguje na troch úrovniach:

• okres – základná výkonná úroveň na úrovní obcí a okresov

• vojvodstvo – podpora a koordinácia záchranných činností na území  vojvodstva

• celý štát – podpora a  koordinácia záchranných činností na území štátu

Funkcie ŠZPŠ:
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• stále  sledovanie  a  okamžité  zahájenie  záchranných  činností  vlastnými  silami   a 

prostriedkami obcí a okresov  

• realizácia  záchranných  činností   silami   a  prostriedkami  mimo okres  (to  znamená 

podpora a koordinácia z úrovne vojvodstva pri rozsiahlych mimoriadnych udalostiach 

z úrovne štátu) 

Hasiči

• hlavnou úlohou je  protipožiarne a  záchranné nasadenie najmä likvidácia  ohrozenia 

napríklad požiaru, živelných pohrôm a havárii

Letecký záchranári

• medzi základné úloha patrí preprava záchranárov a materiálu pre potreby záchrannej 

služby, evakuácia osôb, podpora činnosti hasičov, monitoring ohrozenia

Červený kríž

• dobrovoľná  humanitárna  organizácia,  ktorá  plní  úlohy  ochrany  zdravia  a  života, 

poskytuje  sociálnu  pomoc,  pomáha  pri  zachovaní  ľudskej  dôstojnosti  v  prípade 

ozbrojených konfliktoch a  mimoriadnych udalostí 

Tatranská dobrovoľná záchranná služba 

• hlavné úlohy tvorí  pomoc a záchrana v horách,  preventívna  a  informačná činnosť 

zameriavaná na nebezpečenstvo na horách, spolupracuje  s záchrannými organizáciami 

na území štátu aj v zahraničí [10]

Horská dobrovoľná záchranná služba

• k základným úlohám patrí organizovanie a prevádzanie záchranárskej činnosti , pomoc 

pri likvidácií  následkov živelných pohrôm a katastrof [10]

Banská záchranná služba

• medzi  hlavné  činnosti  patrí  pomoc  osobám,  ktoré  sa  nachádzajú  v  podzemí  pri 

nehodách, preventívna a kontrolná činnosť zameraná na bezpečnosť práce v podzemí 

[10]

9.6 Krízová legislatíva

V  Poľsku je krízová legislatíva daná zákonmi :

• zákon z dňa 26. mája 2007 v znení neskorších predpisov O krízovom riadení

• zákon z dňa 18. apríla 2002 v znení neskorších predpisov O stave prírodnej katastrofy

• zákon z dňa 21. júna 2002  v znení neskorších predpisov O výnimočnom stave 

• zákona z dňa 29. augusta 2002  v znení neskorších predpisov O vojnovom stave 
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9.7 Základné pojmy

Krízová situácia 

Je podľa krízového zákona definovaná ako situácia, ktorá má v značnej veľkosti negatívny 

dopad na bezpečnosť obyvateľov,  majetku alebo životného prostredia,  čo má za následky 

podstatné zníženie činnosti orgánov verejnej správy z dôvodu nedostatku síl a prostriedkov. 

[27]

9.8 Krízové stavy v Poľsku 

V  Poľskej  republike  sa  vyhlasujú  takzvané  mimoriadne  stavy.  Z  toto  jeden  je 

vojenského charakteru a dva sú nevojenského charakteru. Prehľad jednotlivých mimoriadnych 

stavov sa nachádza v Poľskej Ústave v časti XI. 

• Stav prírodnej katastrofy

• Výnimočný stav

• Vojnový stav

Stav prírodnej katastrofy

Môže  byť  vyhlásený  za  účelom  odstránenia  následkov  prírodnej  katastrofy  alebo 

technologickej havárie. [23, 26]

Stav prírodnej katastrofy vyhlasuje Rada ministrov na dobu 30 dní pre časť územia 

alebo pre celú Poľskú republiku. [23, 26]

Výnimočný stav

Vyhlasuje sa v prípade ak je ohrozený ústavný poriadok, bezpečnosť občanov alebo 

verejný poriadok. [23, 26]

Tento stav vyhlasuje  prezident  a  to na žiadosť Rady ministrov na dobu 90 dní.  V 

prípade, že tento čas nie je postačujúci sa stav núdze môže na základe súhlasu môže predĺžiť 

maximálne o 60 dní. [23, 26]

Je vyhlásený pre celé územie republiky alebo pre jeho časť. [23, 26]

Vojnový stav

Vyhlasuje sa v prípade vonkajších hrozieb, teroristického útoku na Poľskú Republiku 

alebo v  prípade  na  základe  záväzku,  ktorý  vyplýva  z  medzinárodnej  zmluvy o spoločnej 

ochrane. [23, 26]

Tento  stav  vyhlasuje  podľa Ústavy  čl.  229  prezident  republiky na žiadosť  Rady 

ministrov. Vyhlasuje sa pre celé územie alebo jeho časť. Vojnový stav sa vyhlasuje na dobu 
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neurčitú. [23, 26]

Vyhlásenie vojnového stavu sa uverejní v Úradnom vestníku Poľskej republiky cez 

miestne médiá a rozhlas. [23, 26]
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10 Nemecko

10.1 Základné informácie

Nemecko je spolkový štát v čele stojí spolkový prezident a spolkový kancelársky úrad.

Zo  správneho  hľadiska  sa  Nemecko  člení  na  16  spolkových  krajín,  ktoré  má  vlastné 

zákonodárstvo, parlament vládu a súdnictvo. Spolkové zeme sa ďalej člení na zemské okresy 

a  obce  iba  v  niektorých  veľkých  spolkových  krajinách  sa  podľa  potreby  vytvárajú 

medzistupne  medzi spolkovou krajinou a zemskými okresmi pre vybrané verejné správy. [10]

10.2 Bezpečnostne - politická situácia

Základným dokumentom pre vymedzenie bezpečnostne - politickej situácie je ,,Biela 

kniha o bezpečnostnej politike Nemecka a budúcnosti armády". [10]

10.3 Stanovenie rizík

Územná integrita Nemecka a spojencov  nie  je v súvislosti  s vojenskou politickou 

situáciou  v Európe dohľadnej dobe existenčne ohrozená a vojenský konflikt nehrozí v jeho 

okolí. Preto sa krajina sa prevažne zameriava na nevojenské riziká: [10]

• medzinárodný terorizmus

• narušenie kritickej infraštruktúry (prevažne energetické siete)

• extrémne klimatické zmeny (v dôsledku antropogénnej činnosti)

• technogénne katastrofy
• pandemické rozšírenie nemocí
• organizovaná cezhraničná kriminalita
• masová migrácia z najrôznejších príčin [10]

10.4 Civilná ochrana

Zodpovednosť za riadenie mimoriadnych situácií civilného charakteru v Nemecku je 

rozdelený na štyri úrovne:

• na úrovni spolkového štátu (federálna úroveň)

• na úrovni jednotlivých krajín (štátna úroveň)

• na úrovni miest a krajov (regionálna úroveň)

• na úrovni miest a obcí (miestna úroveň) [37]

Civilná ochrana sa rozdeľuje do dvoch základných oblastí:
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• Civilná ochrana v čase vojny je za ňu zodpovedný spolkový štát.

• Civilná ochrana  v čase mieru je v kompetencii jednotlivých štátov. [37]

Orgány civilnej ochrany

• Nižšie orgány civilnej ochrany sú okresné úrady a starostovia miest

ako nižší správne orgány

• Vyšší orgány civilnej ochrany sú krajské úrady

• Najvyšší orgán Federálna agentúra pre riadenie záchranných je Ministerstvo vnútra. 

[37]

10.5 Riešenie mimoriadnych udalostí

V Nemecku  kladú  veľký  dôraz  na  riešenie  mimoriadnych  udalostí.  V prípade,  že 

nastane mimoriadna udalosť na odstránení sa podieľa veľký počet organizácii.  Tie sú buď 

vládneho a nevládneho charakteru. Najväčšiu časť však tvoria dobrovoľníci.

Na úrovni štátu:

Spolkový úrad pre ochranu obyvateľstva a pomoc pri katastrofách

• úrad plní úlohy v oblasti federálnej civilnej ochrany a zmierňuje následky katastrof 

vyplývajúce zo zákona (BBKG)

Technická pomocná služba

• medzi hlavné úlohy patrí technická pomoc pri katastrofách, núdzových situáciách a 

nešťastiach veľkého rozsahu, technická pomoc v zahraničí pri humanitárnych akciách, 

činnosti vrámci opatrení civilnej ochrany

Nevládne organizácie

Hasiči

• základné úlohy sú záchrana života,  boj s  požiarmi,  technická pomoc,  zdravotnícka 

pomoc

Nemecký Červený kríž

• pomáha  v  oblasti  humanitárnej  pomoci  predovšetkým  pri  prírodných  a 

antropogénnych katastrofách, pri ozbrojených konfliktoch 

Nemecká spoločnosť pre záchranu  života

• medzi  hlavné  úlohy  patrí  záchrana  osôb  a  zvierat  pri  vodnom  nebezpečenstve, 

zdravotnícka  starostlivosť,  záchrana  majetku,  práce  pod  vodou,  podpora  ostatných 
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záchranných zložiek

Johanitánska úrazová pomoc

• hlavné  úlohy  patrí  vzdelávanie  v  prvej  pomoci,  záchrannej  službe,  ochrane 

obyvateľstva, poskytuje rýchlu záchrannú službu, transport pacientov a iné činnosti  v 

rámci ochrany pred katastrofami [10]

Maltézska pomocná služba 

• príslušníci  Maltézskej  pomocnej  služby  sa  angažujú  prevažne  ochrane  proti 

katastrofám, sanitnej službe vo vzdelávaní v poskytovaní prvej pomoci

10.6 Krízová legislatíva

• Základný  zákon  Spolkovej  republiky  Nemecko  z  dňa  23.  mája  1949  v  znení 

neskorších predpisov 

• spolkový zákon z dňa 25. marca 1997 v znení neskorších predpisov O civilnej ochrane 

a pomoci pri katastrofách (ZSKG)

• spolkový zákon č. 17  z dňa 24. júna 1968  v znení neskorších predpisov, ktorým sa 

dopĺňa  Základný zákon O mimoriadnom stave 

• spolkový zákon z dňa 22. novembra 1999 v znení neskorších predpisov O ochrane pri 

katastrofách (LkatSG)

• zákon  z dňa  27.  apríla  2004 v znení  neskorších predpisov O zriadení  Spolkového 

úradu pre ochranu obyvateľstva a pomoci pri katastrofám (BBKG)

10.7 Základné pojmy

Krízová situácia 

V Nemecku je  definovaná  ako udalosť  ohrozuje  a  poškodzuje  život,  zdravie  obyvateľov, 

zvierat, životné prostredie, majetok a nevyhnutnú starostlivosť obyvateľom na riešenie danej 

udalosti je nevyhnutná činnosť úradov, inštitúcií a organizácií, ktorý je sa uskutočňuje pod 

velením orgánov civilnej ochrany. [30]
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10.8 Krízové stavy

 V Nemeckej spolkovej republike sa podľa Základného zákona vyhlasujú dva krízové stavy:

• Výnimočný stav

• Stav obrany 

Výnimočný stav

V zmysle ústavného zákona nastáva vtedy, ak na určitom území alebo oblasti dôjde k 

živelnej katastrofe, vojne, vzbure alebo podobne neovládateľnej situácií. Je chápaný ako stav 

ohrozenia existencie štátu alebo plnenia základných funkcií štátu. V prípade vyhlásenia stavu 

môže dôjsť k obmedzeniu základných práv a slobôd. [28]

Stav obrany 

Vyhlasuje  sa  v  prípade  nebezpečenstva  alebo  zahájenia  útoku  proti  Nemeckej 

spolkovej republike   alebo  tento  útok  bezprostredne  hrozí  a  tiež  v  rámci  plnenia 

medzinárodných zmluvných záväzkov o obrannom stave. [28]

 Vyhlasuje sa na základe súhlasu Spolkového snemu a Spolkovej rady a to na návrh 

Spolkovej vlády. Na vyhlásenie je potrebná prevažná väčšina tú tvorí dve tretiny odovzdaných 

hlasov, alebo minimálne  prevažnú väčšinu účastníkov Spolkového snemu.  V prípade, že sa 

Spolkový snem nemôže zísť, alebo nie je uznášania schopný tak zasiahne Spoločná komisia. 

V tomto prípade môžu byt obmedzené ľudské práva a slobody. 

 Stav obrany nie je časovo ohraničený. [32]
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11 Rakúsko

11.1 Základné informácie

Rakúsko  je  spolkový  štát  v  čele  s  prezidentom.  Zákonodárnym  orgánom  je 

dvojkomorový  parlament  –  Spolkové  zhromaždenie,  ktoré  sa  skladá  z  Národnej  rady  a 

Spolkovej rady.

Z právneho hľadiska sa  Rakúsko skladá z deviatich spolkových krajín vrátane Viedne, ktoré 

majú vlastné zákonodárstvo, parlament a vládu. Spolkové krajiny sa ďalej členia na obce. [10]

11.2 Bezpečnostne - politická situácia

Základným  dokumentom,  ktorý  vymedzuje  bezpečnostne  politickú  situáciu  je 

Bezpečnostná a ochranná doktrína, ktorá bola schválená parlamentom v roku 2002. Na jej 

základe boli následne spracované a schválené dielčie bezpečnostne – politické stratégie. [10]

11.3 Stanovenie rizík

Vznik rozsiahleho alebo i obmedzeného vojenského konfliktu v strednej Európe, ktorý 

ovplyvnil bezpečnostnú situáciu Rakúska, je v priebehu cca 7-10 rokov nereálny, aj keď nie 

nemožný.  Rakúsko  vníma  a  systematicky  sa  pripravuje  na  tieto  riziká  vychádzajúce  z 

nevojenských hrozieb:

• medzinárodný terorizmus

• legálne a ilegálne rozširovanie zbraní hromadného ničenia

• medzinárodná kriminalita

• obchod s drogami

• ilegálna migrácia

• globálne hospodárske a finančné krízy

• prírodné katastrofy (povodne, lavíny, zosuvy pôdy, extrémne meteorologické javy)

• antopogénne a technogénne katastrofy

• narušovanie životného prostredia [10]

Rakúsko zvlásť citlivo vníma existenciu jadrovo energetických zariadení s susedných 

štátoch predovšetkým v krajinách ako sú Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko. V prípade 

nehody   ich  zastaralých  a  tiež  podľa  Rakúska  súčasným  bezpečnostným  štandardom 

nevyhovujúcim, ich považuje za potencionálne zdroje zamorenia svojho územia. [10]
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11.4 Civilná ochrana

Zodpovednosť za civilnú ochranu má Spolkové ministerstvo vnútra:

• miestna úroveň: zodpovedný orgán pre prípravu a prevádzanie obrany a boja 

proti miestnym katastrofám je starosta 

• regionálna úroveň:  zodpovedný orgán pre prípravu a prevádzanie obrany a 

boja proti  katastrofám presahujúce viacero miest je okresný úrad 

• okresná úroveň: zodpovedný orgán pre prípravu a prevádzanie obrany a boja 

proti prihraničným okresným katastrofám sú provinčné vlády [37]

Štátna vláda, môže  prípravu a realizáciu obrany v boji  proti rozsiahlym katastrofám 

kedykoľvek prevziať. [34]

11.5 Riešenie mimoriadnych udalostí

Rakúsko v prípade mimoriadnych udalostí  nemá žiadnu vládnu organizáciu.  Len v 

prípade veľkých prírodných katastrôf, ktoré presahujú hranice jednotlivých spolkových krajín 

môže byť na pomoc povolaná Spolková armáda. Hlavnú úlohu v boji proti mimoriadnym 

udalostiam zohrávajú nevládne organizácie.

Nevládne organizácie:

Hasiči

• ochrana pred požiarmi je realizovaná jednotlivými krajinami medzi ich hlavné úlohy 

patrí preventívna a represívna ochrana,poskytovanie technickej pomoci pri nehodách 

osôb,  zvierat  a  v  iných  mimoriadnych  situáciách,  poskytovanie  pomoci  pri 

mimoriadnych  udalostiach  spôsobené  únikom nebezpečných  látok   a  plnenie  úloh 

vrámci civilnej ochrany

Rakúsky Červený kríž

• je  najdôležitejšia  prvoplánová  organizácia  poskytujúca  celoplošnú  rýchlu  lekársku 

záchrannú službu na území celého Rakúska

• k jeho najdôležitejším úlohám patria záchrana a transport zranených a nemocných, 

zdravotnícke  a  sociálne  služby,  zásobovanie  krvnými  derivátmi,  pomoc  pri 

katastrofách  v čase mieru i v čase vojny, starostlivosť o mládež

Pracovný samaritánsky zväz

• základným činnostiam patrí poskytovanie prvej pomoci, zdravotnícke služby, sociálne 

služby a transport ranených
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Johanitánska úrazová pomoc 

• medzi  hlavné  úlohy  patrí  poskytovanie  prvej  pomoci,  pomoc  pri  nehodách  a 

katastrofách,  ambulantná  a  domovská  starostlivosť  o  nemocných,  transport 

nemocných, postihnutých  a záchranný transport

Maltézska nemocničná služba

• základná náplň je záchranná a zdravotnícka služba,transport nemocných,  ambulantná 

zdravotná služba, kurzy prvej pomoci a sociálne služby

Rakúsky zväz civilnej ochrany

• ide  o  neziskovú  organizáciu,  ktorá  pôsobí  v  oblasti  ochrany  obyvateľstva  a 

predovšetkým v sebaochrane [10]

11.6 Základné pojmy

Krízová situácia

Rakúsko  nemá  definovanú  krízovú  situáciu  namiesto  tejto  definície  používa  katastrofu. 

Katastrofu definuje ako nečakanú udalosť,  ktorá bezprostredne hrozí alebo ku ktorej už došlo 

a  predstavuje reálne nebezpečenstvo pre obyvateľov,  zvieratá,  životné prostredie,  kultúrne 

dedičstvo,  majetok  a  infraštruktúru  zaisťujúce  dodávky  základného  tovaru  a  služieb. 

Spôsobuje rozsiahle následky a k jej zdolaniu sa vyžaduje  koordinácia na strategickej úrovni. 

11.7 Krízová legislatíva

• Spolková Ústava Rakúsko

• Spolkový  zákon  č.  86/1995  o  úlohách  a  právomociach  v  rámci  vojenskej  obrany 

(MBG)

Ostatná krízová legislatíva je riešená ná úrovni spolkových štátov. Každý štát ná príslušnú 

legislatívu,  ktorá sa týka riešenia krízových situácii.  Napríklad  štát  Salzburg zákon 23.10. 

1974 o  ochrane  a  boji  proti  katastrofám  (Katastrophenhilfegesetz)  v  znení  neskorších 

predpisov.

Štát  Tirolsko  rieši  krízové  situácie  v  zákone  z  dňa  8.  februára  2006  o  riadení  katastrof 

(Katastrophenmanagement)  v znení neskorších predpisov. 

11.8 Krízové stavy

V Rakúsku sa na spolkovej úrovni vyhlasuje jeden stav.

Vojna

Vyhlasuje sa v prípade nebezpečenstva alebo zahájenia útoku proti republike alebo 

tento útok bezprostredne hrozí a tiež v rámci plnenia medzinárodných zmluvných záväzkov o 
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obrannom stave. Vyhlasuje ju spolkový prezident. Stav nie je časovo ohraničený. [35]

V rámci jednotlivých štátov sa vyhlasuje stav katastrofa. 

Vyhlasuje sa v prípade  veľkých rozsiahlych mimoriadnych udalostí, či už sa jedná o udalosti 

spôsobené prírodnými javmi a lebo veľkými haváriami, ktoré vo veľkej miere ohrozujú život 

zdravie a majetok alebo majú vplyv na fungovanie štátu.
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12 Zhodnotenie

Posúdenie prístupu k jednotlivým systémom krízových stavov bolo vykonané podľa 

krízových plánov  na základe krízových situácií v jednotlivých krajinách. Každá krajina ku 

krízovému riadeniu pristupuje odlišným spôsobom.

Česká republika a Poľsko majú veľmi podobný spôsob spracovania krízového plánu na 

úrovni  kraja.  Plán  obsahuje  základnú časť  v  ktorej  sú všeobecne popísané  všetky možné 

hrozby a spôsob reakcie na ne, a operatívna časť, v ktorej sú rozpracované jednotlivé typové 

udalosti  i  s  orgánmi,  ktoré  sa  na  krízovej  situácii  podieľajú.  Legislatíva  pre  spracovanie 

krízových plánov je obsiahnutá v národných zákonoch a vyhláškach, podľa ktorých jednotlivé 

kraje  (vojvodstvá)  spracovávajú  dokumentáciu.  Kvalita  spracovania  môže  byť  odlišná  v 

závislosti na kraji (vojvodstva).

Spolková  republika  Nemecko  a  Republika  Rakúsko  majú  legislatívu  týkajúcu  sa 

krízového  riadenia  oproti  ostatným štátom veľmi  odlišnú.  Hlavným  dokumentom  kde  je 

zakotvené krízové riadenie je v oboch krajinách Ústava. Ďalšie dokumenty je potrebné hľadať 

v jednotlivých spolkových krajinách, ktoré si samy určujú, ako podrobne bude hľadieť na 

krízové stavy a celé krízové riadenie. Preto sa v jednotlivých spolkových krajinách legislatíva 

líši a je tým značne sťažené dohľadanie jednotlivých dokumentov pre posúdenie. Zhodnotenie 

je  teda  vykonať  v  každom štáte  iba  pre  jednu spolkovú krajinu,  v  ostatných  spolkových 

krajinách môžu krízové plány vyzerať úplne odlišne.

Slovenská republika sa oproti vyššie uvedeným štátom vydala odlišnou cestou. Zákony 

pre spracovanie krízových plánov sú postavené podobne ako v Českej republike a Poľsku na 

národnej úrovni a za spracovanie zodpovedajú jednotlivé kraje. Dokumenty, ktoré sa podľa 

týchto legislatívnych dokumentov spracúvajú sú vedené ako utajené dokumenty so stupňom 

utajenia Vyhradené. Do dokumentov teda môžu nazerať len osoby, ktoré spĺňajú bezpečnostnú 

previerku.  Utajenie  je  zdôvodnené  tým,  že  neoprávnená  manipulácia  s  ňou  by  mohla 

zapríčiniť  poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, 

ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej  republiky. Táto skutočnosť značne 

znemožňuje posúdenie reakcie na krízové stavy. Pre porovnanie boli zahrnuté len informácie, 

ktoré sú všeobecné známe.

Všetky uvedené krajiny okrem Poľska majú možnosť do záchranných a likvidačných 

prác nasadiť zložky integrovaného záchranného systému. Poľsko nemá jednotný integrovaný 

systém, je teda nutné definovať jednotlivé zložky a ich úlohy. Pri  mimoriadnych udalostiach 

veľkého rozsahu majú všetky štáty možnosť zapojiť armádu.
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Pri likvidačných prácach sa žiadny štát nezaobíde bez dobrovoľných organizácií, ktoré 

tvoria neoddeliteľnú súčasť krízového riadenia.

12.1 Povodne veľkého rozsahu

Pri povodniach veľkého rozsahu má možnosť Česká a Slovenská republika vyhlásiť 

dva krízové stavy v závislosti na veľkosti zasiahnutého územia, ostatné štáty majú možnosť 

vyhlásiť iba jeden krízový stav.

Slovenská  republika  vyhlasuje  mimoriadnu  situáciu,  ktorá  je  pre  určené  územie 

napríklad pre obec alebo kraj. Pokiaľ mimoriadna udalosť presiahne hranice kraja, je možné 

vyhlásiť núdzový stav, ktorý môže trvať do 90 dní.

Krízový  stav  vyhlasuje  inštitúcia,  v  ktorej  sa  krízová  situácia  nachádza  (starosta 

obce,obvodný  úrad,vláda).  Na  odstraňovaní  následku  krízovej  situácie  sa  podieľajú  tieto 

orgány:  „krízový  štáb  obcí,  krízový  štáb  obvodných  úradov,  krízový  štáb  v  sídle  kraja, 

SHMU, povodňová komisia“. Pre krízové situácie sa pripravujú typové plány, podľa ktorých 

sa tieto orgány riadia.

Poľská republika vyhlasuje stav prírodnej katastrofy na dobu 30 dní pre celý štát, alebo 

pre jeho časť. Krízový stav vyhlasuje rada  ministrov. Ne odstraňovaní sa priamo podieľajú 

tieto  orgány:  „Vojvoda,  Okresný tým  krízového  riadenia (WCZK),  Oddelenie krízového 

riadenia (OZK), Koordinátor urgentnej lekárskej  pomoci (LKRM), Civilná obrana (OOC), 

Provinčný tým krízového  riadenia (WZZK)“.  Pre krízové  situácie  sú pripravené predom 

spracované typové plány, podľa ktorých sa tieto orgány riadia.

Spolková republika Nemecko vyhlasuje Výnimočný stav na nevyhnutne dlhú dobu. 

Na odstránení následkov KS sa priamo podieľajú orgány:  „starosta,  krajský správny úrad, 

Spolkové ministerstvo životného prostredia, povodňová služba, Meteorologický ústav “.  Pre 

krízové  situácie  sa spracovávajú jednotlivé  spolkové  krajiny vlastnú dokumentáciu podľa 

spolkových právnych predpisov.

Republika Rakúsko vyhlasuje stav katastrofy na nevyhnutne dlhú dobu. Krízový stav 

vyhlasuje vláda pre celý štát nebo jeho časť. Na odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti 

sa spolupracujú tieto orgány:  „starosta,  krajský  správny  úrad,  Spolkové  ministerstvo 

životného  prostredia,  Spolkové  ministerstvo  vodného  hospodárstva,  Centrálny  ústav 

meteorológie“.  Pre krízové situácie si spracovávajú jednotlivé krajiny vlastnú dokumentáciu 

podľa príslušných právnych predpisov.
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Tabuľka 1 – Riešenie krízovej situácie Povodeň veľkého rozsahu
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12.2 Snehová kalamita

Pri  snehových  kalamitách má  možnosť  Česká  a  Slovenská  republika  vyhlásiť  dva 

krízové  stavy v  závislosti  na  veľkosti  zasiahnutého  územia,  ostatné  štáty  majú  možnosť 

vyhlásiť iba jeden krízový stav.

Slovenská  republika  vyhlasuje  mimoriadnu  situáciu,  ktorá  je  pre  určené  územie 

napríklad pre obec alebo kraj. Pokiaľ mimoriadna udalosť presiahne hranice kraja, je možné 

vyhlásiť núdzový stav, ktorý môže trvať do 90 dní.

Krízový  stav  vyhlasuje  inštitúcia,  v  ktorej  sa  krízová  situácia  nachádza  (starosta 

obce,obvodný  úrad,vláda).  Na  odstraňovaní  následku  krízovej  situácie  sa  podieľajú  tieto 

orgány:  „krízový  štáb  obcí,  krízový  štáb  obvodných  úradov,  krízový  štáb  v  sídle  kraja, 

SHMU, povodňová komisia“. Pre krízové situácie sa pripravujú typové plány, podľa ktorých 

sa tieto orgány riadia.

Poľská republika vyhlasuje stav prírodnej katastrofy na dobu 30 dní pre celý štát, alebo 

pre jeho časť. Krízový stav vyhlasuje rada  ministrov. Ne odstraňovaní sa priamo podieľajú 

tieto  orgány:  „Vojvoda,  Inštitút  meteorológie  a  vodného  hospodárstva (IMGW),  Oblastný 

inšpektor  pre stavebníctvo (WINB),  Okresné hasičské  riaditeľstvo (KW  PSP),  Okresné 

policajné riaditeľstvo (KW Policji), Zemská vojenská správa (WSzW)“. Pre krízové situácie 

sa spracovávajú typové plány, podle ktorých sa tieto orgány riadia.

Spolková republika Nemecko vyhlasuje Výnimočný stav na nevyhnutne dlhú dobu. 

Na odstránení následkov KS sa priamo podieľajú orgány: „starosta, Krajský správny úrad, 

guvernér, Spolkové ministerstvo životného prostredia, Meteorologický Ústav“.  Pre krízové 

situácie sa spracovávajú jednotlivé spolkové krajiny vlastnú dokumentáciu podľa spolkových 

právnych predpisov.

Republika Rakúsko vyhlasuje stav katastrofy na nevyhnutne dlhú dobu. Krízový stav 

vyhlasuje vláda pre celý štát nebo jeho časť. Na odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti 

sa spolupracujú tieto orgány:  „starosta,  krajský správny úrad,  štátna vláda,  guvernér“.  Pre 

krízové situácie si spracovávajú jednotlivé krajiny vlastnú dokumentáciu  podľa príslušných 

právnych predpisov.
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12.3 Epidémia

Pri  epidémií má možnosť Česká a Slovenská republika vyhlásiť dva krízové stavy v 

závislosti na veľkosti zasiahnutého územia, ostatné štáty majú možnosť vyhlásiť iba jeden 

krízový stav.

Slovenská  republika  vyhlasuje  mimoriadnu  situáciu,  ktorá  je  pre  určené  územie 

napríklad pre obec alebo kraj. Pokiaľ mimoriadna udalosť presiahne hranice kraja, je možné 

vyhlásiť núdzový stav, ktorý môže trvať do 90 dní.

Krízový  stav  vyhlasuje  inštitúcia,  v  ktorej  sa  krízová  situácia  nachádza  (starosta 

obce,obvodný  úrad,vláda).  Na  odstraňovaní  následku  krízovej  situácie  sa  podieľajú  tieto 

orgány:  „krízový  štáb  obcí,  krízový  štáb  obvodných  úradov,  krízový  štáb  v  sídle  kraja,, 

Krajská hygienická stanica, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky“. Pre krízové 

situácie sa pripravujú typové plány, podľa ktorých sa tieto orgány riadia.

Poľská republika vyhlasuje stav prírodnej katastrofy na dobu 30 dní pre celý štát, alebo 

pre jeho časť. Krízový stav vyhlasuje rada  ministrov. Ne odstraňovaní sa priamo podieľajú 

tieto  orgány:  „Vojvoda,  Vojvodský  úrad,  Štátny vojvodský  zdravotný inšpektor,  Štátna 

zdravotní  inšpekcia ministerstva  vnútra,  Vojvodský  farmaceutický  inšpektor,  Koordinátor 

lekárskej služby, Zemská vojenská správa (WSzW)“. 

Spolková republika Nemecko vyhlasuje Výnimočný stav na nevyhnutne dlhú dobu. 

Na odstránení následkov KS sa priamo podieľajú orgány: „starosta, Krajský správny úrad, 

Štátna  vláda,  Spolkové  ministerstvo  zdravotníctva“.  Pre krízové  situácie  sa spracovávajú 

jednotlivé spolkové krajiny vlastnú dokumentáciu podľa spolkových právnych predpisov.

Republika Rakúsko vyhlasuje stav katastrofy na nevyhnutne dlhú dobu. Krízový stav 

vyhlasuje vláda pre celý štát nebo jeho časť. Na odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti 

sa spolupracujú tieto orgány:  „starosta,  krajský  správny  úrad,  Spolkové  ministerstvo 

zdravotníctva “. Pre krízové situácie si spracovávajú jednotlivé krajiny vlastnú dokumentáciu 

podľa príslušných právnych predpisov.

12.4 Nevýhody rôznych prístupov k systému krízových stavov

Všetky vyššie uvedené štáty  majú spracovaný  podrobný  systém krízových  stavov, 

podľa ktorého sa jednotlivé orgány pri krízovej situácii postupujú. Ako nevýhodu považujem 

nejednotnosť systému v rámci okolitých krajín.  Štáty by mohli mať v rámci Európskej únie 

krízové stavy jednotné, ušetrilo by sa tým množstvo legislatívnej záťaže na jednotlivé  štáty 

(kraje),  a  zjednodušila  by  sa tým  komunikácia v  rámci  medzinárodnej pomoci  pri 

mimoriadnych udalostiach. 
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 Ako nevýhodný považujem prístup ku krízovému riadeniu Slovenskej republiky, ktorá 

sa vydala cestou utajovania krízových plánov a tým znemožnila prípravu širokej odbornej 

verejnosti na krízové situácie.

Spolková republika  Nemecko a Republika Rakúsko  necháva právomoc na jednotlivé 

krajiny vrátane legislatívy. Týmto prístupom je  sťažená koordinácia, pokiaľ krízová situácia 

presiahne hranice jednotlivej krajiny. Z legislatívy je možné aby každá spolková krajina mala 

odlišný počet krízových stavov, čo vedie k neprehľadnosti.

12.5 Výhody rôznych prístupov k systému krízových stavov

Hlavnou výhodou prístupu k  systému  krízového  riadenia je  nepochybne možnosť 

prispôsobiť si krízové riadenie v určitej oblasti (kraji,  spolkové zemi) na aktuálne krízové 

situácie, ktoré  sa v  tejto  oblasti  môžu   vyskytnúť.  Hlavne potom možnosť povýšenia 

krízového stavu na národnú úroveň, pokiaľ krízová situácia presiahne hranice oblasti.

 Výhodou je podrobne spracovaná a dohľadateľná dokumentácia štátu Poľska a Českej 

republiky. Dokumenty  sú jednotne spracované krajom (vojvodstvom) a  ľahko dohľadateľné 

na  internetových  stránkach  kraja (vojvodstva).  Dokumentácia je  prehľadná  a  podrobne 

rozpísaná. Jednotnosť v dokumentácií ponúka väčšiu možnosť výpomoci susediacich krajov 

(vojvodstiev) pri krízovej situácií.
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13 Záver

Pohľad na  krízové  stavy  je  vo všetkých zahrnutých  štátoch  iný.  Legislatíva  je  v 

každom  štáte odlišná a nie je možnosť zjednotiť pohľad na krízové stavy.  Štáty Spolková 

republika  Nemecko  a  Republika  Rakúsko majú legislatívu  postavenú na  ovplyvniteľnosti 

jednotlivých spolkových krajín. Tento fakt je prekážkou  k jednotnosti spracovania krízových 

plánov a ich zverejňovania.

Štáty  Poľsko,  Slovenská  republika  a  Česká  republika  majú možnosť vyhlásenia 

krízových  stavov jasne definované v  národných zákonoch.  Je  to  cesta,  jak  pomoci  k 

jednotnosti systémov krízového riadenia. 

Najväčší počet krízových stavov má z porovnávaných  štátov Slovenská republika s 

piatimi krízovými stavmi, Poľsko s troma krízovými stavmi a Republika Rakúsko a Spolková 

republika Nemecko s dvoma stavmi. Legislatíva dovoľuje rozšírenie o ďalšie krízové stavy v 

rámci spolkových krajín.

 Z hľadiska pripravenosti  krízovú situáciu je  potrebné zvážiť i celkovú pripravenosť 

štátu a jednotiek, ktoré se na likvidácií následkov krízovej situácie podieľajú.

Do budúcnosti by malo byť pozerať na krízové situácie ako na možnosť, ako zjednotiť 

jednotlivé  štáty a jich rozdielne legislatívy do jedného celku. Európska Únia túto možnosť 

môže   zaistiť.  Podporila  by  sa týmto  krokom  lepšia koordinácie  a  to  hlavne možnosť 

vzájomnej pomoci  v  susedných  štátoch Európskej Únie.  Pri  tomto kroku  je  ale  potreba 

naďalej dbať na krajové zvláštnosti a zemepisnú polohu jednotlivých krajov a štátov. 

Ako príklad pre možnosti  vyhlásenia krízových stavov a počet krízových stavov by 

mohol byť pre Európsku Úniu prebraný z  Českej republiky,  ktorá  má  dostatočný  počet 

krízových stavov k zaisteniu odlišností krízových situácií a dovoľuje určitú variabilitu v rámci 

krajov a štátu.

44



14 Skratky

ČR – Česká republika

SR – Slovenská republika

PR – Poľská republika

RR – Rakúska republika

SNR – Spolková republika Nemecko

ŠZPS – Štátny záchranný protipožiarny systém

IZS – Integrovaný záchranný systém 

MS – Mimoriadna situácia

MU –  Mimoriadna udalosť

ČHMU – Český hydrometerologický ústav

SHMU – Slovenský hydrometerologický ústav
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