Čo znamenájú jednotlivé výrazy?
mimoriadna situácia
Deﬁnícia: obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona. Počas nej sa
vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík
ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Obdobie: obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Príklad: Najčastejšími mimoriadnymi udalosťami, ktoré každoročne postihujú Slovenskú
republiku sú povodne, veterné smršte a snehové kalamity. Menej častými sú technologické havárie sprevádzané výbuchmi a rozsiahlejšie požiare.
Obmedzenia a povinnosti: fyzické osoby sú povinné:
• dodržiavať pokyny okresných úradov, obcí, ako aj iných právnických osôb a
fyzických osôb uvedených v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva,
• riadiť sa ich pokynmi na ukrytie a evakuáciu,
• vykonávať opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, ktoré vlastnia,
alebo sú im zverené,
• plniť úlohy v jednotkách a zariadeniach civilnej ochrany podľa určenia a zaradenia
a na plnenie úloh sa vopred pripraviť,
• vykonávať časovo obmedzené práce pre civilnú ochranu súvisiace s bezprostrednou
ochranou života, zdravia a majetku,
• poskytnúť vecné prostriedky, ktoré vlastnia alebo užívajú,
• poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné práce.
Aktuálna platnosť: od 12.3.2020 (stále trvá)

núdzový stav
Deﬁnícia: môže vláda vyhlásiť len za podmienky, že došlo alebo
bezprostredne hrozí, že dôjde k ohrozeniu života a zdravia osôb, a to
aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie, životného prostredia
alebo k ohrozeniu značných majetkových hodnôt v dôsledku živelnej
pohromy, katastrofy, priemyselnej, dopravnej alebo inej prevádzkovej
havárie.
Územie: len na postihnutom alebo na bezprostredne ohrozenom
území.
Obdobie: v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas, najdlhšie
však na 90 dní.
V čase núdzového stavu možno v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas podľa závažnosti ohrozenia obmedziť základné práva a
slobody a uložiť povinnosti na postihnutom alebo na bezprostredne
ohrozenom území, avšak iba v zákonom určených hraniciach.
Obmedzenia a povinnosti: Na pandemickú situáciu sa vzťahujú
najmä tieto obmedzenia:
• Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania
v určenom čase a zákazom vstupu na postihnuté alebo bezprostredne ohrozené územie,
• obmedzenie alebo zakáz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať alebo zhromažďovanie na verejnosti podmienené povolením
• zákaz uplatňovania práva na štrajk.
Aktuálna platnosť: od 1.10.2020 do 29.12.2020

lockdown
Deﬁnícia: Tento pojem nie je oficiálne
zákonom definovaný, avšak v praxi sa
jedná o zákaz alebo obmedzenie
voľného pohybu osôb mimo bydliska.
V preklade slovo Lockdown znamená
uzamknutie alebo uzavretie, avšak
lepšou definíciou je (plošná) karanténa.
Obmedzenia a povinnosti: V úplnej
podstate ide o obmedzenie voľného
pohybu a možnosti sa stretávať s inými
ľuďmi, mimo osôb žijúcich v jednej
domácnosti za účelom predísť šíreniu,
resp. spomaliť šírenie nákazy.
Na Slovensku sa lockdown prejavil
napríklad tým, že platil zákaz
vychádzania v určitých časových úsekoch, konkrétne medzi 5 hodinou ráno
až 1 hodinou v noci, ľudia nesmeli
chodiť von za iným než nevyhnutným
účelom (napr. nákup potravín, návšteva
lekára).
Aktuálna platnosť: od 24.10.2020
do 14.11.2020

