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Legislatíva súvisiaca s 

výstrahami SHMÚ 
 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení

neskorších predpisov

 Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov

 Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzdušív znení neskorších predpisov

 Zákon č. 201/2009 Z. z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej
meteorologickej službe

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany

 Operatívny pokyn pre okresné úrady generálneho riaditeľa sekcie
krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby, smogového varovného
systému a odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany č. 3/VI/2 z 20.
decembra 2017



 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.

 Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa

predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo

rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.



1. Meteorologické 

výstrahy SHMÚ



 Výstraha 1. stupňa - Predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného
javu sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody
menšieho rozsahu. Tento jav predstavuje potenciálne nebezpečenstvo
pre ľudské aktivity.

 Výstraha 2. stupňa - Výskyt nebezpečného javu je v danej ročnej dobe
a oblasti zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpečného javu je v
danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť
spôsobenia škôd je vysoká. Jav predstavuje veľké nebezpečenstvo pre
ľudské aktivity.

 Výstraha 3. stupňa - Výskyt nebezpečného javu je v danej ročnej dobe
a oblasti veľmi zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpečného javu
je v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predpokladá sa,
že spôsobí veľké škody a ohrozí ľudské životy. Tento jav predstavuje
všeobecné ohrozenie ľudských aktivít.



Vyrozumenie prostredníctvom 

informačného systému civilnej 

ochrany pri meteorologických 

výstrahách

 Výstraha obsahuje predovšetkým druh, stupeň,

región a okres, pre ktorý výstraha platí, trvanie

javu a pokyn pre spätné potvrdenie výstrahy.



2. Hydrologické 

výstrahy SHMÚ



 Výstraha 1. stupňa - Upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť
relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho
rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka.

 Výstraha 2. stupňa - Upozorňuje na jav , ktorý nie je bežný, môže
ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa
vyskytovať zriedkavo.

 Výstraha 3. stupňa - Upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne
ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu.
Vyskytuje sa veľmi zriedkavo.



Vyrozumenie prostredníctvom 

informačného systému civilnej 

ochrany pri hydrologických 

výstrahách 

 Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej
situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany na základe ktorých sa zabezpečuje včasné varovanie obyvateľstva.

 Okresný úrad v sídle kraja bezodkladne vykonáva varovanie obyvateľstva na území ohrozenom
ničivými účinkami vody po vyhlásení III. stupňa povodňovej aktivity prostredníctvom siete sirén
varovným signálom „OHROZENIE VODOU“ alebo miestnymi informačnými prostriedkami, ak sirény
alebo miestne informačné prostriedky neboli predtým aktivované obcou alebo ak hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo a nemá informáciu o predchádzajúcom varovaní obyvateľstva
obcou.

 Varovné signály „OHROZENIE VODOU“ a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú
hovorenou informáciou v hromadných informačných prostriedkoch.



3. Smogové 

výstrahy SHMÚ





 Smogový varovný systém slúži na výstrahu obyvateľstva pred nepriaznivým vplyvom znečisteného
ovzdušia počas smogových situácií.

 Smogová situácia nastáva, keď úroveň znečistenia ovzdušia časticami PM10, oxidom siričitým,
oxidom dusičitým alebo troposférickým ozónom prekročí prahovú hodnotu pre niektorú z
uvedených znečisťujúcich látok. Prekročenie výstražného prahu sa považuje za závažnú smogovú
situáciu.

 Informačným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri
krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej
je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu a náležitú informáciu. Pri prekročení informačného prahu je
potrebné vydať oznámenie o vzniku smogovej situácie.

 Výstražným prahom je úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej
expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí. Pri prekročení výstražného prahu je potrebné vydať výstrahu
pred závažnou smogovou situáciou.



 Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydá do
štyroch hodín od identifikovania smogovej situácie:

1. oznámenie o vzniku smogovej situácie,

2. výstrahu pred závažnou smogovou situáciou,

3. oznámenie o pretrvávaní smogovej situácie raz denne odo
dňa nasledujúceho po dni vydania oznámenia o vzniku
smogovej situácie,

4. oznámenie o pretrvávaní závažnej smogovej situácie raz
denne odo dňa nasledujúceho po dni vydania výstrahy pred
závažnou smogovou situáciou,

5. oznámenie o zrušení výstrahy pred závažnou smogovou
situáciou,

6. oznámenie o pominutí smogovej situácie.

 SHMÚ bezodkladne informuje o situácii prostredníctvom
štátnej meteorologickej služby okrem MV SR aj Slovenskú
inšpekciu životného prostredia, verejnoprávne média a
verejnosť prostredníctvom svojho webového sídla.

 K oznámeniam a výstrahe sa poskytujú aj odporúčania na
ochranu zdravia ľudí vypracovaného úradom verejného
zdravotníctva.



Vyrozumenie prostredníctvom 

informačného systému civilnej 

ochrany 

 Dotknutá obec je povinná informovať verejnosť o vzniknutej smogovej situácii
bezodkladne, najneskôr však do šiestich hodín od doručenia informácie o smogovej
situácii od okresného úradu v sídle kraja. Obec je povinná zverejniť informáciu v
nezmenenom znení na všetkých jej dostupných komunikačných zdrojoch, ktorými sú
najmä verejná oznamovacia tabuľa, miestny rozhlas a internetová stránka obce.

 Prevádzkovateľ verejnoprávneho média je povinný uverejniť oznámenie alebo
výstrahu do dvoch hodín od ich doručenia; ak aktuálna smogová situácia pretrváva,
pravidelne najmenej dvakrát denne oznámiť pretrvávanie smogovej situácie,
najmenej jedenkrát do 7. hodiny a najmenej jedenkrát po 17. hodine.



4. Informácie pre 

obyvateľstvo SR



Zdroje informácií o 

meteorologických, hydrologických 

a smogových výstrahách 

 Web stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu: 

www.shmu.sk,

 Sociálne siete: 

- Facebook – Slovenský hydrometeorologický ústav,

- Facebook – Krízové riadenie, 

 Verejnoprávne vysielanie rozhlasu a televízie, regionálne 

vysielanie,

 Miestne rozhlasy a siete sirén. 

http://www.shmu.sk/
https://www.facebook.com/shmu.sk/
https://www.facebook.com/Kr%C3%ADzov%C3%A9-Riadenie-282991019236005/


Odporúčania pre 

obyvateľstvo v prípade 

mimoriadnej udalosti
 V prípade výstrahy SHMÚ alebo vzniku mimoriadnej udalosti sú

pravidelne uverejňované odporúčania pre obyvateľov na

Facebook – Krízové riadenie.

https://www.facebook.com/Kr%C3%ADzov%C3%A9-Riadenie-282991019236005/


5. Štatistiky živelných 

pohrôm v SR od 

roku 2013 



Centrálne monitorovacie 

a riadiace stredisko sekcie 

krízového riadenia MV SR
 Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového 

riadenia MV SR (CMRS) zabezpečuje nepretržitú 24 hodinovú stálu 
službu,

 jednou z činností CMRS je aj úloha plniť funkciu vyrozumievacieho
a varovacieho centra Slovenskej republiky,

 CMRS zabezpečuje súčinnosť pri zabezpečovaní vzájomnej
informovanosti a plynulosti toku informácií so stálou službou SHMÚ -
príjem meteorologických, hydrologických a smogových výstrahy,

 tieto informácie pripravuje a distribuuje na dotknuté okresné úrady
v sídle kraja (na koordinačné strediská integrovaného
záchranného systému),

 CMRS zabezpečuje informačnú službu, hlásnu povodňovú službu a
varovanie obyvateľstva.

 CMRS spracováva štatistiky mimoriadnych udalostí a
mimoriadnych situácií na území SR.
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Mimoriadne udalosti spojené s 

veternou smršťou 2013 - 2019



 Najviac mimoriadnych udalostí spojených so živelnou pohromou za 

roky 2013 – 2019 – okresy Námestovo (78), Žilina (56), Bardejov (52) a 

Stará Ľubovňa (51).

 Najmenej mimoriadnych udalostí spojených so živelnou pohromou 

za roky 2013 – 2019 – okresy Šaľa (0), Pezinok (1), Detva (1) a Banská 

Štiavnica (1).



Povodne 2019
 Spišské Podhradie (okres Levoča) - MS vyhlásená 

16.6.2019



Povodne 2019
 Spišské Podhradie (okres Levoča) - MS vyhlásená 

16.6.2019



 Spišský Hrušov (okres Spišská Nová Ves) – MS 

vyhlásená 18.6.2019



 Spišský Hrušov (okres Spišská Nová Ves) – MS 

vyhlásená 18.6.2019



 Veľké Zálužie (okres Nitra) – MS vyhlásená 

23.6.2019



 Veľké Zálužie (okres Nitra) – MS vyhlásená 23.6.2019



 Kátlovce (okres Trnava) – MS vyhlásená 27.7.2019



 Kátlovce (okres Trnava) – MS vyhlásená 27.7.2019



Veterná smršť 2019
 Betlanovce (okres Spišská Nová Ves) – MS vyhlásená 

21.7.2019



 Betlanovce (okres Spišská Nová Ves) – MS vyhlásená 21.7. 

21.7.2019



 Vysoká nad Kysucou (okres Čadca) – MS 

vyhlásená 1.7.2019



Krúpy 2019
 Košice 27.6.2019, krúpy s priemerom do 9 cm

Autor fotografie:
Libor Pikula
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Krúpy 2019
 Košice 27.6.2019, krúpy s priemerom do 9 cm



Ďakujeme za pozornosť

https://www.minv.sk/?civilna-ochrana

Facebook – Krízové riadenie

http://www.shmu.sk

https://www.minv.sk/?civilna-ochrana
https://www.facebook.com/Kr%C3%ADzov%C3%A9-Riadenie-282991019236005/
http://www.shmu.sk/

