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Vyhodnotenie splnenia úloh vyplývajúcich
zo „Zamerania činnosti obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry a správy
materiálu civilnej ochrany v roku 2009“.
Činnosť obvodných úradov (ďalej len„ObÚ“) v sídle kraja bola v roku 2009 zameraná
na plnenie úloh stanovených v „Zameraní činnosti obvodného úradu v sídle kraja pri
plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného
systému, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany
kritickej infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany v roku 2009“ (ďalej len
„zameranie činnosti“). Ciele stanovené týmto dokumentom boli plnené nasledovne:
V oblasti zvyšovania pripravenosti krízových štábov boli ObÚ vypracované
a v priebehu roka realizované plány prípravy krízového štábu na rok 2009 v súlade
s vydanou metodikou prípravy krízového štábu. Odborná príprava členov krízových
štábov bola vykonávaná dvakrát ročne. Organizovaná bola adaptačná príprava pre
novozaradených členov a zdokonaľovacia príprava pre ostatných členov krízových štábov.
Boli vypracované zoznamy lektorov vykonávajúcich odbornú prípravu krízových štábov.
Záznamy o vykonávaní odbornej prípravy boli pravidelne predkladané na sekciu
krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR (ďalej len „sekcia
KMCO“).
ObÚ v Žiline sa aktívne podieľal na príprave dokumentácie cvičenia krízového
manažmentu ministerstva vnútra „ŽILINA 2010“, najmä v oblasti vypracovania
podkladov k zámeru, námetu a plánu vykonania cvičenia. Na pracovných poradách boli
riešené zásadné otázky prípravy a vypracovania riadiacich dokumentov uvedeného
cvičenia. Súčasný stav vypracovania riadiacej dokumentácie je predpokladom úspešného
vykonania cvičenia v plánovanom termíne.
V oblasti prípravy a vykonávania cvičení krízového manažmentu bol na základe
podkladov ObÚ vypracovaný na sekcii KMCO prehľad cvičení v roku 2009 v pôsobnosti
ObÚ v sídle kraja. Jednotlivé ObÚ konkrétne rozpracovali témy cvičení, druhy a rozsah
cvičení s uvedením cvičiacich zložiek. Požiadavka, aby zámery cvičení boli pred
schválením prednostom zaslané na posúdenie SKMCO neboli v prevažnej miere plnené
(okrem ObÚ v Trnave, ObÚ v Nitre a ObÚ v Bratislave).
Sekcia KMCO vydala na začiatku roka zameranie činnosti, kde na úseku krízového
riadenia, obrany štátu a krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie (ďalej
len „HM“) stanovila konkrétne úlohy pre ObÚ v sídle kraja s cieľom zvýšiť pripravenosť
krízových štábov zdokonalením odbornej pripravenosti riadiacich orgánov miestnej
štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní ochrany obyvateľstva s dôrazom
na realizáciu opatrení HM pri riešení krízovej situácie a pri plnení úloh na úseku obrany
štátu a zlepšiť materiálne vybavenie a činnosť krízového štábu po vzniku krízových
situácií.
Na úseku HM bola stanovená úloha zefektívniť spôsob čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM u orgánov
miestnej štátnej správy.
Sekcia KMCO v priebehu roka pokračovala v metodickom usmerňovaní odborov
civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ (ďalej len „odbor COaKR “), formou
organizovania pracovných porád, účasti svojich zamestnancov na poradách s ObÚ
organizovaných ObÚ v sídle kraja a vydávaním usmernení.
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Na začiatku roka bola vykonaná sekciou KMCO súčinnostná porada vedúcich
oddelení krízového riadenia odboru COaKR ObÚ a ďalších určených zamestnancov ObÚ
a subjektov HM v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ( ďalej len
„ministerstvo vnútra“), ktorá bola zameraná na riešenie špecifických problémov na úseku
HM v rezorte ministerstva vnútra. Ďalej sekcia KMCO vykonala pracovnú poradu
s určenými zamestnancami ObÚ s cieľom riešiť aktuálne problémy na úseku HM, obrany
štátu a krízového riadenia.
Zamestnanci sekcie KMCO sa ďalej zúčastnili celkovo na siedmich pracovných
poradách organizovanými ObÚ v sídle kraja so zamestnancami ObÚ, kde boli riešené
aktuálne otázky krízového riadenia, civilného núdzového plánovania (ďalej len „CNP“)
a pripravovanej novely zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, ako aj otázky
financovania opatrení HM.
V priebehu roka vykonali zamestnanci sekcie KMCO kontroly na vybraných ObÚ
(celkom 12 ObÚ), s cieľom zistiť plnenie úloh a opatrení v oblasti CNP, na úseku
krízového riadenia, obrany štátu i HM. V kontrolovaných subjektoch bola konštatovaná
v prevažnej miere dobrá úroveň plnenia úloh stanovených všeobecne záväznými právnymi
predpismi, ale aj nutnosť zlepšenia vykonávania kontrolnej činnosti v oblasti CNP ObÚ
smerom k obciam a právnickým subjektom v príslušnom územnom obvode. Najviac
nedostatkov a slabého zvládnutia problematiky sa vyskytlo pri realizácii úloh
„koordinácia činnosti podnikateľov a právnických osôb pri CNP“, „koordinácia obcí pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení“ a „kontrola CNP obcí“. V rámci týchto
kontrol bola posúdená aj úroveň splnenia úloh pri zriadení a činnosti pandemického
strediska v ObÚ v sídle kraja v Košiciach, Trenčíne, Trnave a v Bratislave.
K zlepšeniu koordinačnej činnosti a skvalitneniu spolupráce orgánov miestnej štátnej
správy s orgánmi samosprávy a ostatnými orgánmi štátnej správy na teritóriu vydala
sekcia KMCO usmernenie k riešeniu zabezpečovania ubytovania pre potreby ozbrojených
síl v čase vojny a vojnového stavu v základných školách v územnej pôsobnosti ObÚ Nitra.
ObÚ v sídle kraja v stanovených termínoch vydali vlastné zameranie činnosti pre ObÚ
vo svojej pôsobnosti, včas boli vypracované plány kontrolnej činnosti a plány práce
bezpečnostných rád. Podľa schválených plánov vykonali odbornú prípravu členov
vlastných krízových štábov, krízových štábov ObÚ a vykonali aj plánované cvičenia
krízových štábov, väčšinou v rámci cvičení krízového manažmentu.
ObÚ v sídle kraja realizovali koordinačnú úlohu smerom k ObÚ a obciam vo svojich
územných obvodoch a vykonali plánované kontroly. Táto skutočnosť bola potvrdená
vykonanými kontrolami na ObÚ v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trnave, Galante,
Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Bratislave i v Senci, kde ObÚ koordinujú úlohy
CNP formou prípravy krízových štábov obcí, prípravy starostov obcí na činnosť výdajní
odberných oprávnení a vydávaním vlastných usmernení a pokynov pre obce
na zabezpečenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov a tovarov. ObÚ vykonali
v roku 2009 aj kontroly uskutočňovania CNP obcí i právnických osôb (napr. ObÚ Košice
v spoločnostiach Integral a. s. a Hutné stavby Košice a. s. a 6 mestských častí v Košiciach,
ObÚ Trnava v meste Piešťany, ObÚ Senec v obciach Tomášov, Malinovo, Kráľová pri
Senci a Hrubý Šúr.) Niektoré ObÚ však túto úlohu neplnili dostatočne, napr. ObÚ
Rožňava, Senica, Galanta, Pezinok – vykonali len veľmi málo kontrol, vzhľadom k počtu
obcí vo svojom územnom obvode.
ObÚ koordinujú činnosť podnikateľov a právnických osôb pri CNP v zmysle
vypracovávania zmlúv o budúcich zmluvách s podnikateľskými subjektmi, vytipovaním
subjektov, ktoré v období krízovej situácie môžu zabezpečovať vecné prostriedky,
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nehnuteľnosti, resp. pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, alebo subjekty HM.
Ako spôsob koordinácie pri plnení spoločných úloh je možné využiť aj formu cvičení
výkonných orgánov (krízových štábov) resp. štábnych nácvikov s podnikateľskými
subjektmi (napr. ObÚ Senec s firmou DSV Senec).
ObÚ splnili stanovené ciele a z nich vyplývajúce úlohy i opatrenia na úseku krízového
riadenia, obrany štátu a HM s uvedenými rezervami.
Pokračovalo sa v technickom a technologickom dobudovaní komunikačnej
a informačnej infraštruktúry integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“).
Prevádzka systému podpory riadenia a spracúvania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre IZS a príjem tiesňového volania na linke 112 bola nepretržite
zabezpečená. Bola realizovaná integrácia rádiových sietí, dodaný autodiagnostický modul
na testovanie dovolateľnosti linky tiesňového volania 112 a integrácia signalizácie SS7
ISUP PSTN pripojenia.
Odborná príprava operátorov koordinačných stredísk a operátorov terminálových
pracovísk prebehla formou zácviku na koordinačných strediskách. Odborná príprava
operátorov vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu a civilnej
ochrany v Slovenskej Ľupči (ďalej len „VTÚ KMCO“) nebola vykonaná z dôvodu
že nebolo dobudované školiace pracovisko.
Z dôvodu omeškania dobudovania systému podpory riadenia, respektíve z dôvodu
doposiaľ neukončeného procesu vytvárania základnej verzie databázy systému podpory,
na ktorú nadväzuje vypracovanie plánov poskytovania pomoci koordinačných stredísk
bolo od ich komplexného spresnenia upustené. Napriek uvedenému, nemožno túto úlohu
hodnotiť ako nesplnenú. Úsilie na tomto úseku bolo zamerané predovšetkým
na vytvorenie základnej verzie databázy, ktorá tvorí podstatnú časť plánov poskytovania
pomoci, a na vypracovanie základných indexov a postupov pre systém podpory.
Vytvorenie základnej verzie databázy sa uskutočňovalo predovšetkým zo
spresnených údajov obsiahnutých v plánoch poskytovania pomoci a je nevyhnutnou
podmienkou pre fungovanie a využívanie systému podpory.
Pokračovalo sa v prípravných aktivitách smerujúcich k dobudovaniu a rozvoju
geografického informačného systému CIPREGIS a priebežnej aktualizácii prevádzkových
dát. Zabezpečilo sa preškolenie 31 zamestnancov ObÚ.
Zabezpečuje sa pravidelný zber a aktualizácia dát v spolupráci s ObÚ ako
aj zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Na zabezpečenie aktualizácie geografických vrstiev projektu CIPREGIS
sa v uplynulom roku nadviazala úzka spolupráca s Úradom geodézie, kartografie
a katastra SR, Slovenskou správou ciest a Slovenskou agentúrou životného prostredia.
Na úseku prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc v priebehu roku
obvodné úrady pokračovali vo vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov v oblasti CO
na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj v oblasti prípravy na poskytovanie prvej
pomoci podľa vydaných usmernení. Využívali rôzne formy prípravy. Najčastejšou však
naďalej zostáva ústne podaná informácia v rámci prednášky, školenia, prípadne prednášky
doplnenej o riadenú diskusiu.
Na kvalifikované vykonávanie prednáškovej činnosti z oblasti prípravy na CO VTÚ
KMCO, ako i ďalšie tri strediska vzdelávania a prípravy v Nitre, Spišskej Novej Vsi
a Limbachu pripravovali inštruktorov v rámci školení.
ObÚ spolupracovali so strediskami vzdelávania a prípravy na pri realizovaní odbornej
prípravy riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl a školení zamestnancov
pamiatkových úradov, múzeí a galérií, ktorí majú vo svoje pôsobnosti ochranu kultúrneho
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dedičstva. V zmysle „Zamerania činnosti“ poskytovali odbornú a metodickú pomoc
školám a sociálnym zariadeniam pri spracúvaní námetov na vykonanie účelových cvičení
a ich realizácii, ako aj pri realizáciu prípravy obyvateľstva podľa záverečného roka
trojročného cyklu.
V rámci propagácie CO ObÚ na poradách s organizáciami odporúčali, aby
si zabezpečili pravidelný odber časopisu „ revue Civilná ochrana“, resp. pracovníci
oddelení krízového riadenia sami do časopisu prispievali.
Príprava zahŕňala aj tvorbu učebných pomôcok resp. informačno-propagačných
materiálov. S cieľom dosiahnutia ďalšieho zvýšenia znalosti zásad správania sa pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach viaceré obvodné úrady zostavili
a vydali
metodické brožúrky pod názvom „Čo potrebujeme vedieť v príprave
na mimoriadne situácie“. V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú
pomoc poskytla brožúrka informácie o tom, ako reagovať na vznik rôznych mimoriadnych
udalostí, čo robiť a ako postupovať v prípade ohrozenia života, zdravia a majetku.
Zamestnanci odborov COaKR sa zúčastňovali odbornej prípravy starostov obcí
a primátorov miest organizovanej ObÚ a tiež sa zúčastňovali odborných zhromaždení
s prednostami ObÚ k aktuálnym úlohám CO.
V roku 2009 pokračovala spolupráca s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným
poslaním a s regionálnymi médiami. Regionálne médiá publikovali a odvysielali najmä
informačné články, zábery z ukážkových cvičení a z činnosti jednotlivých pracovísk
účelového cvičenia a pod.
ObÚ v mesiacoch september – október školského roku 2009/2010, v zmysle
zamerania činnosti ObÚ zorganizovali 49 obvodných kôl súťaže mladých záchranárov
CO. V obvodných kolách súťažilo celkovo 1 988 chlapcov a dievčat základných škôl
v 497-ich družstvách. Najväčšia zmena sa týkala nového hodnotenia súťažnej disciplíny
zdravotnícka príprava. Táto sa podľa ohlasov organizátorov a rozhodcov hneď ujala
a všetci ju prijali ako pozitívum.
Na viacerých obvodných kolách na južnom Slovensku sa aktívne súťaží zúčastňovali
i družstvá z priľahlých Žúp Maďarska.
V dňoch 9. - 10. júna 2009 sa konali v Lopušnej doline pri Svite majstrovstvá SR
súťaže mladých záchranárov CO, ktoré boli celoštátnym kolom víťazov krajských kôl.
Vyhlasovateľom tohto majstrovstva bola sekcia KMCO, organizáciou celého podujatia
bol poverený odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ Poprad. K zorganizovaniu
a plynulému priebehu bol vydaný Štatút a Propozície. Súťažné disciplíny prebiehali
v súlade
s „Metodickou pomôckou mladých záchranárov civilnej ochrany“. Tieto tri
základné piliere boli k dispozícii na internetovej stránke sekcie KMCO.
Na majstrovstvách sa zúčastnilo 14 víťazných a postupových 4-členných družstiev
žiakov základných škôl z krajských kôl v SR uskutočnených v školskom roku 2008/2009.
Mimo súťaž sa zúčastnilo družstvo žiakov zo základnej školy Héhalmi Általános Iskola
župy Nógrád z Maďarskej republiky, s ktorou je uzatvorený súčinnostný dohovor
o prihraničnej spolupráci pri mimoriadnych udalostiach.
ObÚ v sídle krajov plnili úlohy v súlade so Smernicou pre civilné núdzové plánovanie
v Slovenskej republike. K tomu vykonávali aj kontrolnú činnosť vo svojej pôsobnosti.
Zároveň boli zo strany ObÚ v sídle krajov prijímané opatrenia na udržanie funkčnosti
verejnej moci v prípade vzniku krízovej situácie. Opatrenia k jednotlivým cieľom boli
ObÚ v sídle krajov splnené tak ako im boli uložené v zameraní činnosti ObÚ v sídle kraja
na rok 2009. Tieto skutočnosti boli potvrdené kontrolnou činnosťou zo sekcie KMCO.
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Úlohy vyplývajúce z plnenia úloh z pripravovaného zákona o kritickej infraštruktúre
nemohli byť zo strany ObÚ plnené nakoľko tento návrh zákona nebol zaradený do plánu
legislatívnych úloh vlády SR. Zákon bude prijatý v roku 2010.
V pôsobnosti ObÚ bolo zabezpečené vypracovanie novej „Analýzy územia z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí“ v zmysle operatívneho pokynu č. 13/XXVI/12. Úloha
bola splnená všetkými ObÚ v sídle kraja v stanovenom termíne. Nedostatky, ktoré
pramenili najmä z nesprávneho pochopenia pokynu generálneho riaditeľa sekcie KMCO
boli predmetom vyhodnotenia splnenia úloh na odbornom zhromaždení, ktoré
sa uskutočnilo vo VTÚ KMCO v mesiaci jún a v novo stanovenom termíne boli
odstránené. Najvážnejším problémom bolo vypracovanie mapového podkladu s využitím
geografického informačného systému civilnej ochrany CIPREGIS, ktoré spočívali v nižšej
úrovni odbornej pripravenosti personálu a v nedostatočnej úrovni technického vybavenia
na jednotlivých ObÚ (mimo ObÚ B. Bystrica, ktorý uvedenú úlohu splnil).
Na úseku protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení boli plnené
najmä úlohy súvisiace so spracovaním vzorovej dokumentácie plánov ochrany
obyvateľstva. ObÚ v sídle kraja sa podieľali na spracovaní harmonogramu a vypracovali
a zaslali na sekciu KMCO podklady do jednotlivých častí dokumentu v stanovených
termínoch. Úlohy na úseku radiačného monitoringu boli plnené priebežne. Namerané dáta
boli mesačne sumarizované. ObÚ sa podieľali na príprave podkladov a údajov do systému
reakcie na situácie pri nameraní zvýšených hodnôt a taktiež na aktualizácii
identifikačných a dislokačných dát jednotlivých staníc. Aktivity spojené s precvičovaním
plánov ochrany obyvateľstva s podnikmi kategórie B nie je možné vyhodnotiť, nakoľko
ObÚ neplnili úlohu uvedenú v bode 2. t. j., nenahlasovali termín precvičenia na sekciu
štyri týždne pred jeho vykonaním.
V oblasti evakuácie boli v uplynulom roku zaktualizované plány evakuácie. Z dôvodu
plynovej krízy bola pozornosť zameraná na vypracovanie súhrnných prehľadov
stravovacích a ubytovacích zariadení vrátane ich zabezpečenia energiami ako aj súhrnné
prehľady spôsobu vykurovania v domácnostiach. ObÚ aktualizovali prehľady dvakrát
v roku v mesiaci január a november. Pripravenosť členov evakuačných komisií
na jednotlivých stupňoch riadenia bola overená v rámci tematických cvičení
organizovaných obvodnými úradmi. Poznatky získané z cvičení boli zapracované do
plánovacej dokumentácie. ObÚ informáciu o splnení úlohy zaslali na sekciu KMCO.
V súvislosti s prípravou návrhu nového znenia zákona. o ochrane pred povodňami
sa ObÚ podieľali na vypracovaní pripomienok a návrhov do zákona a vykonávacích
predpisov. Pripomienky a návrhy boli prostredníctvom sekcie KMCO uplatnené na
ministerstve životného prostredia.
V oblasti ukrytia v roku 2009 boli aktualizované plány ukrytia a upresnené jednotlivé
prehľady o ukrytí k stanoveným termínom a predložené na sekciu KMCO.
Správa materiálu CO v pôsobnosti ObÚ bola zabezpečovaná v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
a v súlade so zameraním v roku 2009. Dôraz bol položený na plnenie úloh inventarizácie
a následného aktualizovania zmluvných vzťahov s právnickými a fyzickými osobami
vrátane obcí. V kontrolnej činnosti skladov materiálu CO boli dosiahnuté v celku
pozitívne výsledky spočívajúce v naplnení 20% vykonaných kontrol. Bol začatý proces
diferencovaného odmeňovania skladníkov materiálu CO obcí. Zo záverov kontrolnej
činnosti vykonávanej zamestnancami oddelenia správy materiálu CO vyplynulo, že
hospodáreniu s materiálom CO bola v roku 2009 venovaná dostatočná pozornosť.
Pravidelne bola upresňovaná evidencia materiálu CO vedená v programe EMCO.

7

Preúčtovacie doklady zakladajúce zmeny v evidencii pohybov materiálu boli
vyhotovované a zasielané na sekciu KMCO. Úspešne boli zvládnuté úlohy spojené so
zhromažďovaním materiálu určeného na skúšky a opravy a aj materiálu určeného
na typové vyradenie. Oproti predchádzajúcemu roku bol zvýšený objem odosielaného
materiálu do VTÚ KMCO, ktorý prekročil hranicu 110 tisíc prostriedkov individuálnej
ochrany. Prínosom je veľmi dobrá účasť na pravidelných odborných zhromaždeniach,
na ktorých dochádza k výmene skúseností medzi materiálovými hospodármi navzájom,
ale i k získavaniu spätnej väzby medzi sekciou KMCO a ObÚ. V rámci zvyšovania
efektivity vynakladania finančných prostriedkov bol vyskúšaný model hodnotenia
sústredeného materiálu určeného na prevoz do VTÚ KMCO priamo v skladoch ObÚ
komisiou zloženou zo zamestnancov oddelenia správy materiálu CO a technického
oddelenia. Model sa osvedčil a v budúcnosti bude aplikovaný pri veľkých objemoch
materiálu.
Plnenie úloh vyplývajúcich zo schválenej koncepcie individuálnej ochrany
obyvateľstva SR bolo v tomto roku sústredené do oblasti znižovania počtov skladov.
Úloha bola splnená, avšak všetky ďalšie možnosti integrácie, ktoré nevyžadujú finančné
prostriedky už boli vyčerpané.
Koordinovaním požiadaviek na zapožičanie materiálu humanitárnej pomoci pri vzniku
mimoriadnej situácii a odstraňovaní jej následkov bola dosiahnutá minimálna reakčná
doba a dostatočnosť materiálnej humanitárnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. V roku
2009 bola poskytnutá materiálna pomoc pre 18 subjektov SR. Z toho 5 subjektov
požiadalo o materiálnu pomoc z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti (Obecný úrad
Nálepkovo –záplavy, Mestský úrad Trnava – požiar, ObÚ Malacky – víchrica; Mestský
úrad Gelnica – požiar; Obecný úrad Habura – záplavy).
Záver: Na základe uvedeného je možné konštatovať, že stanovené ciele za rok 2009 boli
splnené.
V súlade s aktuálnymi potrebami s t a n o v u j e m pri plnení úloh krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2010 nasledujúce hlavné ciele:
1. Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií
na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu.
2. Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM orgánov miestnej štátnej správy.
3. Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a záchranných zložiek IZS počas krízovej situácie.
4. Skvalitniť prípravu orgánov miestnej štátnej správy s dôrazom na realizáciu opatrení
pri plnení úloh HM a obrany štátu.
5. Zdokonaľovať odbornú pripravenosť operátorov koordinačných stredísk
integrovaného záchranného systému a operátorov operačných stredísk tiesňového
volania základných záchranných zložiek vo využívaní systému podpory riadenia a
spracovania informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS.
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6. Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.
7. Zvýšiť akcieschopnosť výjazdových skupín v rámci opatrení a činností prijatých
a realizovaných počas mimoriadnych udalostí.
8. Zabezpečovať včasný a presný
na sekciu KMCO.

prenos informácií o mimoriadnych udalostiach

9. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy.
10. Zabezpečiť spracovanie plánov ochrany na území ohrozenom prielomovou vlnou pri
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe v zmysle nových výpočtov
prielomových vĺn.
11. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych
udalostí“, postupné
dopracovanie
dokumentu
a odstránenie
pretrvávajúcich problémov vo využívaní geografického informačného systému CO CIPREGIS.
12. Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných
pri zmierňovaní a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v príprave
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
13. Organizovať súťaž mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný rozmer
formou výmeny družstiev.
14. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP
realizáciou aktivít vyplývajúcich zo „Smernice pre civilné núdzové plánovanie
v Slovenskej republike“.
15. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v kraji a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia
ohrozenia a pokrytia ohrozeného územia výstražným signálom.
16. Koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po vzniku
a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ v sídle kraja
sekcii KMCO zaužívaným spôsobom.
17. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov s dôrazom na aktualizáciu údajov a legislatívny súlad
v správe materiálu, znižovanie počtu skladov integráciou a zvyšovanie kvality
skladovania, zvýšenie množstva materiálu sústreďovaného do VTÚ KMCO,
diverzifikovanie pridelených finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia úloh
hospodárenia s materiálom a jeho prevádzkyschopnosti.
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K cieľu č. 1

1. V odbornej príprave členov krízových štábov a členov sekretariátu krízových štábov ObÚ
sa sústrediť na zvládnutie problematiky národného systému reakcie na krízové situácie.
Termín: podľa ročného plánu
2. Vypracovať plán prípravy krízového štábu ObÚ v sídle kraja na rok 2010 a predložiť ho
sekcii KMCO.
Termín : do 31. marca
3. Zúčastniť sa odbornej prípravy členov krízových štábov ObÚ v sídle kraja.
Termín : 2 x do roka
4. Vykonať odbornú prípravu krízových štábov ObÚ v územnom obvode kraja pri príprave
na krízové situácie.
Termín : 2 x do roka
5. Vykonať odbornú prípravu vedúcich odborov, vedúcich oddelení a ďalších určených
zamestnancov ObÚ v sídle kraja na úseku plnenia úloh pri príprave na krízové situácie
a pri ich plnení a usmerňovať jej vykonávanie na ObÚ v územnom obvode kraja.
Termín : 2 x do roka
6. Zaslať záznam o vykonaní prípravy krízového štábu ObÚ v sídle kraja na sekciu KMCO.
Termín : do 30 dní po jej vykonaní
7. Zúčastniť sa cvičenia krízového manažmentu MV SR na tému „Ochrana obyvateľstva
a hospodárstva pri nebezpečenstve a po vzniku krízovej situácie na vodnej stavbe Nová
Bystrica. Činnosť ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy
a samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb po vyhlásení núdzového stavu
na ohrozenom území.“.
Účasť : ObÚ v Žiline, orgány
a organizácie Žilinského kraja
určené organizačnou smernicou
sekcie KMCO a ObÚ v Žiline
Termín : 25. - 27. mája
8. Vykonať cvičenie krízového štábu ObÚ.
Termín : do 30. októbra
9. Využívať a organizovať cvičenia krízového manažmentu ako jednu z foriem prípravy
Termín : priebežne
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10. Zámery cvičení krízového manažmentu riadených ObÚ v sídle kraja predkladať
na posúdenie sekcii KMCO pred ich schválením prednostami ObÚ.
Termín : minimálne 30 dní pred
ich vykonaním

11. Zaslať informáciu sekcii
na kalendárny rok 2011.

KMCO

o plánovaní

cvičení

krízového

manažmentu

Termín : do 30. novembra

12. Plniť úlohy sekretariátu krízového štábu ObÚ.
Termín : priebežne
13. Pravidelne spresňovať systém vyrozumenia členov bezpečnostnej rady obvodu
a krízového štábu ObÚ.
Termín : 1 x mesačne
14. Vykonať kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených krízovým štábom ObÚ.
Termín : min. 2 x do roka
15. Zabezpečiť spoluprácu krízových štábov ObÚ s príslušným riaditeľstvom PZ pri riešení
opatrení na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri hrozbe vzniku, alebo po
vzniku krízovej situácie.
Termín : priebežne
16. Koordinovať činnosť ObÚ a obcí v územnom obvode kraja pri príprave na krízovú
situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní.
Termín : priebežne
17. Spolupracovať s VÚC pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Termín : priebežne
18. Pripravovať a vykonávať opatrenia na riešenie krízových situácií a plniť úlohy určené
vládou SR a ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Termín : priebežne
19. Spolupracovať s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri
ich riešení.
Termín : priebežne
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K cieľu č. 2
1. Koordinovať s ObÚ vo svojej pôsobnosti dodržiavanie finančnej disciplíny pri nakladaní
s pridelenými finančnými prostriedkami.
Termín: priebežne
2. Usmerniť ObÚ pri spracovaní požiadaviek na zabezpečenie financovania opatrení
hospodárskej mobilizácie na roky 2011-2013.
Termín: do 20. februára
3. Predložiť požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov pre plnenie opatrení HM
na roky 2011 až 2013.
Termín: do 15. marca
4. Usmerniť ObÚ vo svojej územnej pôsobnosti pri realizácii opatrení na úseku účtovníctva
a evidencie majetku spojených s prechodom správy majetku na ObÚ.
Termín : priebežne
5. V stanovených termínoch vykonávať rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami
a s majetkom štátu určeným na účely HM; vyhodnotenie zaslať s výkazom o čerpaní
finančných prostriedkov.
Termín : 2 x ročne (do 20. 7. za
predchádzajúci polrok a do 20. 1.
2011 za rok 2010)
6. Zúčastniť sa odbornej prípravy zamestnancov ObÚ v sídle kraja na úseku financovania
HM a hospodárenia s majetkom určeným na účely HM.
Termín: 1 x v roku
7. Vykonať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ v oblasti financovania HM a hospodárenia
s majetkom určeným na účely HM.
Termín: 2 x v roku

K cieľu č. 3
1. ObÚ v sídle kraja pripraviť a vykonať ukážkové zamestnanie na úseku zriaďovania
výdajní odberných oprávnení, aktivácie výdajne a jej činnosti po vyhlásení opatrení HM
pre ostatné ObÚ, primátorov a starostov vybraných miest a obcí v kraji.
Termín: marec - august
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2. Uplatňovať požiadavky ObÚ v územnom obvode kraja, požiadavky obcí v územnom
obvode kraja a požiadavky vyšších územných celkov na vykonávanie opatrení
hospodárskej mobilizácie na vecne príslušných ústredných orgánoch štátnej správy.
Termín: priebežne
3. Zabezpečiť prechod na nový jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie (ďalej
len „JIS HM“) a jeho uvedenie do praxe na ObÚ; zabezpečovať sústreďovanie
a aktualizáciu informácií na ObÚ od obcí a subjektov hospodárskej mobilizácie v územnej
pôsobnosti kraja a na ObÚ v sídle kraja od ObÚ podľa platného modelu HM.
Termín: priebežne
4. Riadiť a koordinovať činnosť ObÚ v územnom obvode kraja pri vykonávaní opatrení
HM, ktorá vyplýva ustanovenia § 5 písm. e), r) alebo t) zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii.
Termín: priebežne
5. Koordinovať činnosť ObÚ pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie; vykonávať
kontroly plnenia opatrení na úseku HM.
Termín : priebežne
6. Spolupracovať s ObÚ v územnej pôsobnosti kraja pri usmerňovaní obcí pri ich povinnosti
zriaďovať výdajne odberných oprávnení a vykonávať ich kontrolu vo svojom územnom
obvode.
Termín : priebežne
7. Prostredníctvom ObÚ v územnej pôsobnosti kraja spolupracovať s obcami pri uplatňovaní
ich požiadaviek pri nariadení vykonávania opatrení HM.
Termín : priebežne

K cieľu č. 4
1. Zúčastniť sa odbornej prípravy určených zamestnancov ObÚ v sídle kraja, zameranej
na riešenie úloh obrany štátu, ktorú organizuje ministerstvo obrany v súčinnosti
so sekciou KMCO.
Termín : 2. štvrťrok
2. V súčinnosti s príslušnou územnou vojenskou správou (ďalej len „ÚVS“) vykonať
odbornú prípravu určených zamestnancov ObÚ v územnom obvode kraja, zameranú
na riešenie úloh obrany štátu.
Termín : jún – september
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3. ObÚ Nitra v súčinnosti s ÚVS Nitra vykonať mobilizačné cvičenie.
Termín : október
4. V súčinnosti s VÚC koordinovať prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných
na obranu štátu ObÚ a obcami v územnom obvode kraja.
Termín : priebežne
5. Prijímať opatrenia a ukladať úlohy potrebné na obranu štátu ObÚ v územnom obvode
kraja a v spolupráci s ÚVS koordinovať plnenie týchto úloh.
Termín : priebežne
6. Koordinovať činnosť obcí pri plnení úloh na úseku obrany štátu.
Termín : priebežne
7. Prijímať opatrenia a ukladať úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci
s príslušnou ÚVS kontrolovať plnenie týchto úloh.
Termín : priebežne
8. Spolupracovať s ÚVS pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb
oprávnených
na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl,
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy HM.
Termín : priebežne
9. S využitím ustanovenia § 10 ods. 1 písm. b) a § 17 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov spolupracovať s ÚVS pri vedení evidencie fyzických osôb, ktorým môže byť
uložená pracovná povinnosť – zdravotná sestra a zdravotnícky laborant.
Termín : priebežne
10. Plniť úlohy pri príprave rozhodnutí na uloženie pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
uloženie povinnosti poskytnúť vecný prostriedok a na uloženie povinnosti poskytnúť
ubytovanie na plnenie úloh obrany štátu.
Termín : priebežne
11. Podieľať sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
Termín : priebežne
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12. V súlade s § 17 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracovať oznámenia o vzniku a zániku
pracovného pomeru, alebo obdobného pracovného vzťahu a oznámenia o vzniku a zániku
dôvodu oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a zaslať
na príslušné ÚVS.
Termín : do 30 dní od vzniku resp.
zániku pracovného pomeru
13. V súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslať sekcii KMCO na schválenie
počty zamestnancov ObÚ navrhovaných na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby pre rok 2010.
Termín: do 4. januára
14. ObÚ v sídle kraja v súlade s § 17 ods. 7 písm. c) a d) zákona
č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov posúdiť a schváliť zamestnávateľmi predložené počty občanov
oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu.
Termín: do 4. januára
K cieľu č. 5
1. Zabezpečovať nepretržitú prevádzku komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS
na koordinačných strediskách.
Termín : priebežne
2. Pravidelne aktualizovať základný súbor prevádzkových dát systému podpory riadenia
a spracovania informácií informačnej infraštruktúry IZS.
Termín : priebežne
3. Pokračovať v technickom, technologickom a personálnom dobudovaní komunikačnej
a informačnej infraštruktúry IZS a zabezpečiť jej nepretržitú operačnú prevádzku.
Termín : priebežne
4. Vytvoriť podmienky na realizáciu odbornej prípravy operátorov koordinačných stredísk
a operačných stredísk pre využívanie systému podpory riadenia a spracovania informácií
v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS.
Termín : priebežne
K cieľu č. 6
1. Riadiť a koordinovať precvičenie plánov ochrany obyvateľstva ObÚ s podnikmi kategórie
B. a jadrovými zariadeniami. Precvičenie pripraviť a vykonať v spolupráci s dotknutými
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orgánmi štátnej správy a samosprávy. Termín precvičenia nahlásiť sekcii KMCO štyri
týždne pred jeho vykonaním.
Termín : január – december
2. Koordinovať vykonávanie samostatných kontrol u právnických osôb a fyzických osôb,
ktoré manipulujú alebo vyrábajú nebezpečné látky, zameraných na kontrolu plnenia
povinností vyplývajúcich z § 16 ods. 7 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Termín : január - november
3. Aktualizovať plány ochrany obyvateľstva podľa termínov stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi a dokumentáciu zaslať v elektronickej podobe na sekciu
KMCO.
Termín : do 30. apríla
4. Vypracovať Dokumentáciu radiačného monitorovania v systéme CO, v súlade s vydaným
pokynom generálneho riaditeľa sekcie KMCO.
Termín : do 31. novembra
5. Podieľať sa na zabezpečení a realizácii úloh spojených s radiačným monitoringom,
so zberom a vyhodnocovaním nameraných radiačných dát a reakciou na zaznamenanie
výstrahy.
Termín : január – december
6. V nadväznosti na zmeny veľkosti oblasti ohrozenia realizovať vydávanie rozhodnutí
o zaradení obcí do oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami a následne aktualizovať
súvisiacu dokumentáciu.
Termín : január – december
7. Podieľať sa na príprave novelizácie vyhlášky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
Termín : január – december
8. Zabezpečiť vypracovanie nových pasportov chránených pracovísk s technickými
údajmi a grafickým vyznačením umiestnenia.
Termín : február - august
9. Zabezpečiť vypracovanie prehľadu chránených pracovísk za územný obvod kraja.
Termín : október
10. Zabezpečiť aktualizáciu prehľadu ukrytia za územný obvod ObÚ.
Termín : január
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K cieľu č. 7
1. Zabezpečiť vzdelávanie, prípravu a materiálne vybavenie personálu zaradeného
do výjazdových skupín v územnom obvode ObÚ.
Termín: priebežne
2. zabezpečiť včasné spohotovenie a nasadenie výjazdových skupín a ich aktívne zapojenie
do riešenia následkov mimoriadnych udalostí.
Termín: priebežne
K cieľu č. 8
1. Dodržiavať termíny, formu a obsah nepravidelných informácií predkladaných po vzniku
mimoriadnej udalosti a pravidelných informácií predkladaných po vyhlásení mimoriadnej
situácie v súlade s §7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006
Z. z..
Termín: priebežne
2. Nepravidelné alebo pravidelné informácie po vzniku mimoriadnej udalosti alebo po
vyhlásení mimoriadnej situácie podávať zásadne prostredníctvom územne príslušného
koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.
Termín: priebežne
K cieľu č. 9
1. Zabezpečiť odbornú prípravu a precvičenie členov evakuačných komisií.
Termín: 2 x v roku
2. Zabezpečiť dopracovanie plánov evakuácie s dôrazom na odborné zabezpečenie
evakuácie
na základe zistených nedostatkov po praktickom precvičení členov
evakuačných komisií.
Termín: 2 x v roku
3. Zovšeobecniť závery z praktických precvičení členov evakuačných komisií a zaslať
o nich informáciu na sekciu KMCO.
Termín: do 15 dní po vykonaní
cvičenia

4. Zabezpečiť aktualizáciu súhrnných prehľadov ubytovacích a stravovacích kapacít
za územný obvod kraja a súhrnných prehľadov spôsobu vykurovania v domácnostiach
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za územný obvod kraja. Informáciu o aktualizácii prehľadov vrátane tabuľkovej časti za
kraj zaslať na sekciu KMCO.
Termín: január - august
K cieľu č. 10
1. Podieľať sa na aktualizácii plánov ochrany obyvateľstva na území ohrozeného
prielomovou vlnou v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe.
Termín : jún
2. Podieľať sa na realizácii zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a jeho
vykonávacích predpisov.
Termín : marec
K cieľu č. 11
1. Zabezpečiť celoplošný prevádzkový režim CIPREGIS - u a pravidelnú aktualizáciu
základného súboru prevádzkových dát do systému podpory riadenia a spracovania
informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS.
Termín : január – december
2. Pokračovať v integrácii existujúcich údajových databáz jednotlivých pracovísk úradov
miestnej štátnej správy, samosprávy a rezortných pracovísk.
Termín : január – december
3. Zabezpečiť raz ročne inštruktážno-metodické zamestnanie pre správcov systému
CIPREGIS z jednotlivých obvodných úradov, za účelom ich zjednotenia, zdokonalenia
a výmeny skúseností pri aktualizácii dátových vrstiev uvedeného systému.
Termín : január – december
4. Zmapovať a zabezpečiť vytvorenie podmienok pre napojenie ObÚ na vytvorený
kontaktný bod pre informačný systém GMES (Globálne monitorovanie životného
prostredia a bezpečnosti), ktorý je spoločnou iniciatívou Európskej vesmírnej agentúry
(ESA) a Európskej komisie (EC) pre využívanie geografických informácií prostriedkami
diaľkového pozorovania zeme.
Termín : január – december
a. Zabezpečiť v spolupráci s oddelením informatiky vytvorenie podmienok pre
zriadenie kontaktného bodu na oddelení IZS a VS pre informačný systém GMES.
Termín : marec
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b. Zabezpečiť v spolupráci s oddelením informatiky a so sekciou verejnej správy
vytvorenie podmienok pre napojenie ObÚ a KCHL CO na kontaktný bod pre
informačný systém GMES.
Termín : marec

K cieľu č. 12
1. Uplatňovať oprávnené požiadavky na úhradu výdavkov za záchranné práce v súvislosti
s mimoriadnymi udalosťami.
Termín : priebežne
2. Zabezpečiť u obyvateľstva v čo najväčšej miere osvojenie si zásad správania sa pri
mimoriadnych udalostiach dostupnými formami prípravy na CO v súlade s dokumentom
„Rozdelenie problematiky prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc do cyklu troch
rokov.
Termín: január - december
K cieľu č. 13
1. Zorganizovať krajské kolá súťaže mladých záchranárov CO.
Termín: marec – máj
K cieľu č. 14
1. Pripravovať úlohy a opatrenia v oblasti CNP a spolupracovať s ObÚ a obcami pri ich
plnení v územnom obvode kraja, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení pri udržaní
funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy.
Termín: priebežne
2. Vykonávať kontrolu plnenia úloh CNP na ObÚ a v obciach v územnom obvode
kraja s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení zameraných predovšetkým na:
- udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej
obnovy po narušení,
- spoluprácu s ozbrojenými silami SR a ich podporu v mieri i počas krízových
situácií.
Termín: priebežne
3. ObÚ v sídle kraja Banská Bystrica a ObÚ Zvolen v spolupráci so sekciou KMCO
zabezpečiť prípravu a vykonanie medzinárodného cvičenie s tematikou CBRN vo VVP
Lešť, ktoré sa bude konať v dňoch 28. - 29. 9. 2010 Cvičenie bude súčasťou rokovania
Výboru pre civilnú ochranu Vyššieho výboru NATO pre CNP.“
Termín: február – september 2010
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K cieľu č. 15
1. Podieľať sa na pravidelnom preskúšavaní a vyhodnocovaní krajskej siete sirén
a autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v kraji.
Termín: január- december
2.

Spolupracovať
s právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe
a prevádzke autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v kraji
so zameraním na stanovenia oblasti ohrozenia územia a pokrytia výstražným signálom.

Termín: január – december
3. Uzatvoriť dohody o zabezpečovaní včasného varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
so všetkými právnickými osobami a fyzickými osobami prevádzkujúcimi autonómny
systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pripojenými do republikovej siete
sirén.
Termín: do 30. júna

4. Vykonávať kontrolu u právnickým osôb a fyzických osôb, ktoré sú povinné
prevádzkovať autonómny systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Termín: január –december
5. Spolupracovať s generálnym dodávateľom systému varovania a vyrozumenia
spoločnosťou Telegrafia, a.s. pri plnení úloh v súvislosti s vykonávaním obmeny
hardvérového a softvérového vybavenia systému varovania a vyrozumenia CO ObÚ
v sídle kraja.
Termín: v priebehu vykonávania
obmeny
6. Spolupracovať so Slovenskými elektrárňami, a.s. pri modernizácii autonómneho systému
varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb EBO Jaslovské Bohunice.
Plní: ObÚ Trnava, ObÚ Nitra,
ObÚ Trenčín
Termín: január- december
K cieľu č. 16
1. V roku 2010 koordinovať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu pri
vzniku mimoriadnych
udalostí a odstraňovaní ich následkov k dosiahnutiu
minimálnej reakčnej doby.
Termín: priebežne
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K cieľu č. 17
1. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO aktualizovať zmluvy o výpožičke
materiálu CO medzi sekciou KMCO a ObÚ.
Termín : do 30. apríla
2. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO aktualizovať zmluvy o výpožičke
materiálu CO medzi ObÚ a právnickými osobami a fyzickými osobami, vrátane obcí.
Termín : do 30. mája
3. Zabezpečovať ekologickú likvidáciu neupotrebiteľného (ostatného) materiálu CO v správe
ObÚ, koordinovať činnosť pri ekologickej likvidácii materiálu CO.
Termín : marec – október
4. V súlade s výzvou VTÚ KMCO na vykonanie ciachovania dozimetrickej techniky
sústrediť dozimetrickú techniku na ciachovanie a vytvoriť podmienky na vykonanie
ciachovania stacionárnych hlásičov úrovne radiácie.
Termín : január – november
5. Sústreďovať materiál CO do VTÚ KMCO zo zrušených objektov.
Termín : január – november
6. Zabezpečiť vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO, vypracovanie podkladov
prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO, vrátane požiadaviek na doplnenie
materiálu CO zabezpečovaného ministerstvom vnútra.
Termín : november – január
7. Zabezpečiť vykonávanie 20% kontrol skladov materiálu CO, prednostne vykonať kontroly
na skladoch, kde nevykonali inventarizáciu, resp. z rôznych dôvodov viazne komunikácia,
materiál z nevyhovujúcich skladov odoslať do VTÚ KMCO a sklad zrušiť.
Termín : január – november
8. Zabezpečiť uplatnenie požiadaviek na skúšky a opravy materiálu CO vo VTÚ KMCO
určeného pre jednotky CO.
Termín : február – marec
9. V návrhu rozpočtu na rok 2011 uplatniť požiadavky na finančné prostriedky
na zabezpečenie úloh spojených s hospodárením materiálu CO (odmeny skladníkov
materiálu CO, ekologická likvidácia, preprava a sústreďovanie materiálu, obstaranie
materiálu, úhrada sietí a pod.).
Termín : podľa pokynov
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10. Zabezpečiť účasť na odborných zhromaždeniach materiálových hospodárov s materiálom
CO a zabezpečiť realizáciu úloh z nich vyplývajúcich.
Termín : marec, október

11. Zabezpečovať úlohy spojené so zavedením (8.1) verzie programu EMCO.
Termín : podľa pokynov
12. Koordinovať a kontrolovať plnenie úloh materiálovými hospodármi ObÚ spadajúcich
do kompetencie ObÚ v sídle kraja.
Termín : január - december
13. Pokračovať v integrácii miest uloženia prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva
s cieľom zníženia počtu skladov min. o 50 v každom kraji. Prednostne integrovať sklady
s celkovou hodnotou materiálu od 332,- € do 664,- €.
Termín: február – október
14. Odosielať prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva zo zrušených objektov do VTÚ
KMCO, bez kontroly nepresúvať na iné objekty.
Termín: február – október
15. Organizovať presuny prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva rešpektujúc
výsledky analýzy územia a potrieb prednostného zabezpečenia personálu a jednotiek
CO zriadených pre územnú potrebu, filtre MOF nepresúvať, ale odosielať
do VTÚ KMCO, resp. podľa dohody priamo do Kovohuty a. s. Krompachy.
Termín: február – október
16. Usmerňovať sťahovanie neupotrebiteľného materiálu CO určeného na likvidáciu
(rádiostanice typu RF-10 a k nim patriace príslušenstvo, zdravotnícke brašne
a zásobníky).
Termín: február – máj
17. Spolupracovať so VTÚ KMCO pri demontážach hlásičov úrovne radiácie typu DC-4A.
Termín: február – október
18. Zabezpečiť účelné a efektívne
hospodárení s materiálom CO.

vynakladanie

finančných

prostriedkov pri

Termín: priebežne
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19. Evidenciu materiálu CO viesť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a odbornými pokynmi ministerstva vnútra.
Termín: priebežne

Ukladám:


vypracovať informáciu o splnení opatrení za rok 2010 a zaslať ju sekcii KMCO.
Termín : do 30. novembra

Sekcia KMCO v roku 2010 vykoná kontrolu na zistenie stavu plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších
predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, na úseku civilného núdzového plánovania
a krízového riadenia, zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a zákona č. 129/2002
o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov:
1. ObÚ v sídle kraja Žilina, ObÚ Čadca, ObÚ Dolný Kubín, ObÚ Liptovský Mikuláš,
ObÚ Martin, ObÚ Námestovo, ObÚ Ružomberok, vybraná obec a zimný štadión
v Martine.
Termín : marec - apríl
2. ObÚ v sídle kraja
Bratislava, ObÚ Pezinok, ObÚ Senec, ObÚ
vybraná obec a zimné štadióny v Bratislave.

Malacky,

Termín : september - október
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Zoznam použitých skratiek
ministerstvo vnútra
sekcia KMCO
ÚJD SR
HM
JIS HM
VÚC
ÚVS
HaZZ
CO
ObÚ
odbor COaKR ObÚ
CNP
IZS
VTÚ KMCO
EMCO
KCHL CO

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru SR
Hospodárska mobilizácia
Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
Vyšší územný celok
Územná vojenská správa
Hasičský a záchranný zbor
Civilná ochrana
Obvodný úrad
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu
Civilné núdzové plánovanie
Integrovaný záchranný systém
Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej
ochrany Slovenská Ľupča
Evidencia materiálu civilnej ochrany
Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany
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