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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 2008“.
Činnosť obvodných úradov (ďalej len„ObÚ“) v sídle kraja bola v roku 2008 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 2008“ (ďalej len „zameranie
činnosti“). Ciele stanovené týmto dokumentom boli v roku 2008 splnené nasledovne:
1. Ciele stanovené na úseku krízového riadenia, obrany štátu a krízového plánovania
v systéme hospodárskej mobilizácie :
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR (ďalej len „sekcia KMCO“)
vydala na začiatku roka zameranie činnosti, kde na úseku krízového riadenia, obrany štátu a
krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie stanovila konkrétne úlohy pre ObÚ
v sídle kraja s cieľom zvýšiť pripravenosť krízových štábov zdokonalením pripravenosti
riadiacich orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy na komplexné zabezpečovanie
ochrany obyvateľstva v oblasti krízového riadenia a vytvoriť reálne podmienky na
organizovanie, materiálne vybavenie a činnosť krízového štábu po vzniku krízových situácií.
Na úseku hospodárskej mobilizácie bola stanovená úloha koordinovať a zabezpečiť
dôsledné dodržiavanie zásad financovania a využitia pridelených finančných prostriedkov
na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a hospodárenia s majetkom, určeným na účely
hospodárskej mobilizácie.
ObÚ v sídle kraja v stanovených termínoch vydali vlastné zameranie činnosti
pre ObÚ v územnom obvode kraja, včas boli vypracované plány kontrolnej činnosti a plány
práce bezpečnostných rád obvodov.
K týmto stanoveným cieľom sekcia KMCO v spolupráci s odborom riadenia štátnej
správy Ministerstva obrany SR pripravila a vykonala odbornú prípravu určených
zamestnancov ObÚ, zameranú na riešenie úloh obrany štátu. Následne vykonali ObÚ
v súčinnosti s príslušnou územnou vojenskou správou (ďalej len „ÚVS“) odbornú prípravu
svojich vlastných zamestnancov, zameranú na riešenie úloh obrany štátu.
Sekcia KMCO v priebehu roka pokračovala v metodickom usmerňovaní odborov
civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ (ďalej len „odbor CO a KR ObÚ“), formou
organizovania pracovných porád, účasti svojich zamestnancov na poradách organizovaných
ObÚ, vydávaním usmernení a metodických pokynov. V priebehu roka boli vykonané dve
gremiálne porady generálneho riaditeľa sekcie KMCO s vedúcimi odborov CO a KR ObÚ,
ktoré prerokovali aktuálne problémy na úsekoch ich činnosti.
Na zlepšenie koordinačnej činnosti a skvalitnenie spolupráce orgánov miestnej
štátnej správy s orgánmi samosprávy a ostatnými orgánmi štátnej správy na teritóriu vydala
sekcia KMCO „Metodický pokyn na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu
na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany,
integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností“. Sekciou KMCO bol
vypracovaný návrh novely „Smernice Ministerstva vnútra SR, ktorou sa zjednocuje postup
krajských úradov pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich
riešení“, ktorý prešiel pripomienkovým konaním, avšak z dôvodu nedoriešeného rozporu
3

s ustanoveniami „Uznesenia vlády SR č. 996/2005 k návrhu smernice vlády SR, ktorou sa
upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR“, nebol vydaný.
V priebehu roka vykonala sekcia KMCO dve pracovné porady s určenými
zamestnancami ObÚ s cieľom riešiť aktuálne problémy na úseku hospodárskej mobilizácie
(ďalej len „HM“), obrany štátu a krízového riadenia. Zamestnanci sekcie KMCO sa zúčastnili
na šiestich pracovných poradách organizovaných ObÚ so zamestnancami, kde boli za oblasť
HM riešené aktuálne otázky pripravovanej novely zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii, ako aj otázky financovania opatrení hospodárskej mobilizácie a k vydanému
pokynu na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou v krízových situáciách.
Zamestnanci sekcie KMCO vykonali kontroly na vybraných ObÚ, s cieľom zistiť
plnenie úloh a opatrení na úseku hospodárenia s majetkom štátu určeným na účely
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „majetok HM“). Kontrolami neboli zistené nedostatky
a potvrdilo sa plnenie úloh vydaných v tejto oblasti.
Opatrenia na úseku hospodárenia s majetkom HM boli prenesené aj na ObÚ, ktoré
používajú majetok HM.
K zlepšeniu koordinačnej činnosti a skvalitneniu spolupráce orgánov miestnej štátnej
správy s orgánmi samosprávy a ostatnými orgánmi štátnej správy na teritóriu vydala sekcia
KMCO dva metodické pokyny a tri usmernenia.
Bol vydaný „Metodický pokyn sekcie KMCO na zjednotenie postupu ObÚ na úseku
financovania výdavkov pri vykonávaní opatrení HM, obstarávaní majetku štátu určeného
na účely HM pri jeho správe“ a „Metodický pokyn sekcie KMCO, ktorým sa ustanovuje
postup obvodných úradov pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia HM v období
krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou“.
V oblasti financovania HM na ObÚ je potrebné konštatovať, že napriek vydanému
metodickému pokynu k financovaniu HM a vykonaným poradám so zamestnancami ObÚ
v oblasti financovania opatrení HM sa v priebehu roka prejavovali nedostatky
v rovnomernosti čerpania finančných prostriedkov, resp. v obstarávaní majetku. Počas celého
roka bolo výrazné veľmi nízke čerpanie predovšetkým v oblasti služieb ( opravy a servis
majetku HM a školenia), niektoré ObÚ vôbec nečerpali finančné prostriedky ( Nové Zámky,
Šaľa, Pezinok, Považská Bystrica, Michalovce), alebo mali ku koncu roka čerpanie pod 20%
pridelených finančných prostriedkov (celkom 15 ObÚ). Analýzou nízkeho čerpania na ObÚ
možno poukázať na dve základné príčiny nízkeho čerpania: nejasnosti na ObÚ v oblasti
obstarávania majetku a nevhodne stanovené priority. Na druhej strane je potrebné poukázať aj
na fakt, že ObÚ sa stali po zrušení krajských úradov právnymi subjektmi a taktiež došlo vo
väčšine prípadov k personálnym zmenám na úseku krízového plánovania a HM a noví
zamestnanci nemali patričné skúsenosti v tejto oblasti.
Na úseku obrany štátu boli vydané usmernenia k vydávaniu rozhodnutí a príkazov
na pracovnú povinnosť pre ObÚ v Žiline, usmernenie zamerané k upresneniu činnosti
krízového štábu ObÚ v sídle kraja pri realizácii úloh v prípade pandémie chrípky
a usmernenie týkajúce sa vykonávania kontrolnej činnosti ObÚ na úseku obrany štátu
u
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie.
Zamestnanci sekcie KMCO vykonali kontroly na ObÚ v Komárne a v Štúrove
s cieľom zistiť plnenie úloh a opatrení na úseku krízového riadenia a hospodárenia
s majetkom štátu určeným na účely HM. Kontrolami neboli zistené porušenia zákonov
a potvrdilo sa splnenie úloh vydaných v tejto oblasti.
Vo februári 2008 vykonali zamestnanci sekcie KMCO kontrolu uskutočňovania
civilného núdzového plánovania ( ďalej len „CNP“) na ObÚ v Nitre na úseku vnútorného
poriadku a bezpečnosti štátu a zaistenia civilných zdrojov pre ozbrojené sily SR a ich
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podporu. V máji bola vykonaná kontrola s rovnakým zameraním na ObÚ Banskobystrického
kraja. U kontrolovaných subjektov bola konštatovaná dobrá úroveň plnenia úloh stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale aj nutnosť zlepšenia vykonávania kontrolnej
činnosti v oblasti CNP ObÚ smerom k obciam v príslušnom územnom obvode.
V priebehu roka pokračovala realizácia úloh na zvýšenie pripravenosti orgánov
krízového riadenia a ich výkonných prvkov v oblasti hospodárenia s finančnými
prostriedkami HM.
ObÚ v sídle kraja vykonali plánovanú odbornú prípravu členov vlastných krízových
štábov, krízových štábov ObÚ v územnom obvode kraja a vykonali aj plánované cvičenia
krízových štábov, spravidla v rámci cvičení krízového manažmentu. ObÚ v Trnave a ObÚ
v Senici sa zúčastnili národného cvičenia KÚTY 2008, konaného v rámci medzinárodného
cvičenia krízového manažmentu NATO CMX 08, kde preukázali dobrú pripravenosť
a schopnosť riešiť úlohy po vzniku krízových situácií.
Na veľmi dobrej úrovni zvládli úlohy zamestnanci ObÚ v Žiline pri príprave,
zabezpečovaní a vykonaní ukážkového cvičenia BYSTRÁ 2008 vykonaného v rámci
medzinárodnej konferencie medicíny katastrof v Liptovskom Jáne. Podstatne sa skvalitnila
príprava, zabezpečenie a vykonanie cvičení krízového manažmentu v pôsobnosti ObÚ v sídle
kraja, čo potvrdili i vykonané cvičenia ObÚ v Košiciach „Letisko 2008“, cvičenie ObÚ
v Banskej Bystrici s obcou Slovenská Ľupča a vybranými objektmi a iné.
Odbory COaKR ObÚ aktívne spolupracovali so sekciou KMCO pri vypracovávaní
všetkých pripravovaných metodických pokynov a usmernení.
ObÚ v sídle kraja realizovali koordinačnú úlohu smerom k ObÚ a obciam vo svojich
územných obvodoch a vykonali plánované kontroly. Táto skutočnosť bola potvrdená
kontrolou Úradu vlády SR na ObÚ v Žiline, v Bratislave i v Malackách, kde ObÚ koordinujú
úlohy CNP formou prípravy krízových štábov obcí, prípravy starostov obcí na činnosť
výdajní odberných oprávnení a vydávaním vlastných usmernení i pokynov pre obce
na
zabezpečenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov a tovarov.
ObÚ vykonali v roku 2008 aj kontroly uskutočňovania CNP obcí (napr. ObÚ v Nitre v
Zlatých Moravciach, Jedľové Kostoľany, Žírany, Malé Chyndice, Zbehoch, Veľké Zálužie,
Topoľčianky a na Mestskom úrade v Nitre).
ObÚ koordinujú činnosť podnikateľov a právnických osôb pri CNP v zmysle
vypracovávania zmlúv o budúcich zmluvách s podnikateľskými subjektami, vytipovaním
subjektov, ktoré v období krízovej situácie môžu zabezpečovať vecné prostriedky,
nehnuteľnosti, resp. pracovnú povinnosť pre potreby ozbrojených síl, alebo subjekty HM.
Na úseku HM je vykonávaná koordinácia a kontrola plnenia úloh na úseku evidencií
vecných prostriedkov na ObÚ.
V rámci budovania komunikačnej a informačnej infraštruktúry integrovaného
záchranného systému (ďalej len „IZS“) boli pre prácu sekretariátu krízového štábu
na
všetkých koordinačných strediskách vyčlenené terminály a napojené na komunikačný
a informačný systém IZS.
ObÚ v sídle kraja sa v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom
zdravotníctva SR podieľali na technickom a technologickom dobudovaní komunikačnej
a informačnej infraštruktúry integrovaného záchranného systému s cieľom zabezpečiť príjem
tiesňového volania systémom technickej podpory a riadenia a spracovania informácií
v komunikačnej a informačnej infraštruktúre integrovaného záchranného systému (ďalej len
„systém podpory“). Systém podpory, ktorý pod označením CoordCom dodala spoločnosť
Ericsson Slovakia, umožňuje okrem iného aj príjem a zobrazenie lokalizácie volajúceho.
Uvedenie systému podpory do prevádzky bolo nevyhnutnou podmienkou pre odstránenie
nedostatkov vo veci C-493/07 – žaloba Komisie Európskych spoločenstiev proti Slovenskej
republike z 9. 11. 2007. Koordinačné strediská integrovaného záchranného systému (ďalej
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len „koordinačné stredisko“) boli do produktívnej prevádzky uvedené v Trnave dňa 15. 6.
2008, v Nitre dňa 21. 6. 2008, v Banskej Bystrici dňa 22. 6. 2008, v Trenčíne dňa 25. 6. 2008,
v Žiline dňa 27. 6. 2008, v Bratislave dňa 30.6.2008, v Košiciach dňa 3. 7. 2008 a v Prešove
dňa 4. 7. 2008.
Na skvalitnenie činnosti koordinačných stredísk bola vykonaná odborná príprava
operátorov koordinačných stredísk a operátorov terminálových pracovísk formou zácviku. Pre
splnenie tejto úlohy boli na koordinačných strediskách zriadené školiace pracoviská. Školenie
a zácvik operátorov bol uskutočňovaný v spolupráci s dodávateľom systému podpory formou
vyškolenia školiteľov z radov pracovníkov koordinačných stredísk, ktorí následne zacvičili
ostatných operátorov.
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 aktivitách smerujúcich k dobudovaniu a rozvoju geografických
informačných systémov. Za tým účelom boli v mesiacoch apríl – máj vykonané pracovné
rokovania so sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva s cieľom
vytvoriť jednotný geografický informačný systém – centrálnu správu dát v rámci ministerstva,
ktorý budú využívať všetky útvary a organizácie Ministerstva vnútra SR. Zabezpečila sa
reinštalácia systému na ObÚ v Košiciach, Michalovciach a Senici. Do konca roku 2008 boli
preškolení školitelia a správcovia geografického informačného systému civilnej ochrany
(ďalej len CIPREGIS) vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča (ďalej len „VTÚ KMCO“) a sekcii KMCO.
Realizácia budovania ďalšej etapy projektu CIPREGIS nepokračovala z dôvodu
nepridelenia finančných prostriedkov. Na zabezpečenie aktualizácie geografických vrstiev
projektu CIPREGIS sa v uplynulom období nadviazala úzka spolupráca s Úradom geodézie,
kartografie a katastra SR, Slovenskou správou ciest a Slovenskou agentúrou životného
prostredia. V súlade so schválenou Koncepciou integrovaného záchranného systému projekt
CIPREGIS zabezpečuje geografickú informačnú podporu v informačnej infraštruktúre IZS.
Zabezpečuje sa pravidelný zber a aktualizácia dát
v spolupráci s ObÚ ako aj
zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
ObÚ splnili stanovené ciele a z nich vyplývajúce úlohy i opatrenia na úseku krízového
riadenia, obrany štátu a HM s uvedenými rezervami.
2. Ciele stanovené na úseku ochrany a prípravy obyvateľstva, vyrozumenia, varovania
a spojenia, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania :
V oblasti protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení sa v roku
2008 plnili najmä úlohy súvisiace s aktualizáciou dokumentácie v nadväznosti na zmeny
vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, ustanovujúcich podrobnosti na zabezpečenie
ochrany obyvateľstva pri vzniku mimoriadnych udalostí. ObÚ v sídle kraja v roku 2008
organizovali a zabezpečovali aktivity v zmysle spracovaného Plánu prípravy a nácvikov
činnosti orgánov krízového riadenia a precvičenia plánov ochrany obyvateľstva, najmä
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so zameraním na problematiku riešenia mimoriadnych udalostí spojených s únikom
nebezpečných látok. V priebehu roka 2008 ObÚ v sídle kraja plnili aj úlohy súvisiace
so
schvaľovaním plánov ochrany obyvateľstva pre prípad nehody alebo havárie jadrového
zariadenia a podieľali sa na spracovaní Všeobecnej príručky podpory manažmentu
kontaminovaných osídlených území v Európe po mimoriadnej radiačnej udalosti.
V roku 2008 prebiehal proces novelizácie Analýzy ohrozenia územia z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí. Z tohto dôvodu prehodnocovanie potreby síl a prostriedkov
bolo vykonávané pri kontrolnej činnosti. Konkrétne plnenie úlohy bude vykonané po vydaní
pokynu k vypracovaniu Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí.
Na úseku prípravy obyvateľstva na sebaobranu a vzájomnú pomoc v priebehu roku
2008 ObÚ pokračovali v koordinovaní obsahu problematiky prípravy trojročného cyklu
so
zameraním na zásady správania sa pri povodniach a záplavách. Zamestnanci odborov CO
a KR ObÚ sa podieľali na príprave obyvateľstva formou vykonávania prednášok, školení,
premietaním filmov, videí a pod.
ObÚ spolupracovali so Strediskami vzdelávania a prípravy na CO pri realizovaní
odbornej prípravy právnických a fyzických osôb, pri školení inštruktorov CO.
Zástupcovia odborov CO a KR ObÚ sa zúčastňovali odbornej prípravy starostov obcí
a primátorov miest organizovanej ObÚ, zúčastňovali sa odborných zhromaždení
s prednostami ObÚ k aktuálnym úlohám CO.
V roku 2008 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.
Zvýšenie pripravenosti riadiacich orgánov v organizovaní a riadení záchranných prác
pri vzniku mimoriadnych udalostí je zabezpečované cvičeniami vykonávanými ObÚ. V roku
2008 bolo vykonaných 12 cvičení so zameraním na možnosť vzniku rôznych mimoriadnych
udalosti.
ObÚ v mesiacoch september – október, na prahu nového školského roka 2008/2009,
zorganizovali 41 obvodných a 4 okresné kolá súťaže mladých záchranárov CO. Celkovo sa
v obvodných kolách zúčastnilo 1 828 chlapcov a dievčat základných škôl v 457-ich
družstvách, pričom v južných obvodoch aktívne súťažili i družstvá z Maďarskej republiky.
Najväčšie nóvum nastalo práve v časových zosúladeniach jednotlivých kôl v závislosti
na priebehu klasického školského roku. To znamená, že obvodné kolá sa konali v mesiacoch
september - november 2008, krajské kolá sa uskutočnia na jar roku 2009 (marec – máj) a
majstrovstvá Slovenskej republiky v už zaužívanom termíne, posledný májový týždeň,
prípadne prvý júnový roku 2009.
Na úseku varovania, vyrozumenia a spojenia prijímali ObÚ účinné opatrenia
k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky siete sirén, predovšetkým v odstraňovaní zistených
nedostatkov pri pravidelných preskúšaniach siete sirén, zabezpečovaní odborných prehliadok
a odborných skúšok elektrických zariadení v súlade s príslušnými technickými normami. Stav
poruchovosti sirén sa pohybuje v rozmedzí 3,5 – 4,0 %.
V súlade s Pokynom generálneho riaditeľa SKMCO MV SR (čiastka 5/2008)
na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom
obvode ObÚ boli vykonávané účinné opatrenia najmä v oblasti vydávania rozhodnutia
právnickým osobám na nehnuteľnosti, na ktorých bude umiestnená siréna, pri posudzovaní
projektovej dokumentácie výstavby autonómnych systémov vyrozumenia a varovania
a pri spracovávaní dokumentácie na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb.
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Zo strany ObÚ boli prijímané opatrenia na udržanie funkčnosti verejnej moci
v prípade vzniku krízovej situácie. Opatrenia k jednotlivým cieľom boli ObÚ splnené tak ako
im boli uložené v zameraní činnosti ObÚ v sídle kraja na rok 2008.
Uznesením vlády SR č. 185 z 26. marca 2008 bol schválený Národný program pre
ochranu a obranu kritickej infraštruktúry v SR. V rámci zhromaždení organizovaných ObÚ
boli oboznámení prednostovia ObÚ s týmto programom. Ďalšie úlohy v tejto oblasti budú
plnené po schválení zákona o ochrane kritickej infraštruktúry.
V oblasti hospodárenia s materiálom CO splnili ObÚ v sídle kraja ako aj ostatné ObÚ
úlohy súvisiace s hospodárením s materiálom CO na dobrej úrovni i napriek tomu,
že finančné prostriedky im neboli pridelené v požadovanom množstve. Správa materiálu CO
bola zabezpečovaná 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. Dôraz bol položený na plnenie úloh inventarizácie
a následného aktualizovania zmluvných vzťahov s právnickými a fyzickými osobami vrátane
obcí.
K vykonaniu inventarizácie na jednotlivých ObÚ boli vydané pokyny prednostov ObÚ
na vykonanie inventarizácie. Na základe vykonanej inventarizácie boli uzatvárané dodatky
k zmluvám. V súčasnosti sú uzatvorené zmluvy o výpožičke materiálu CO, resp. dodatky
k zmluvám medzi ObÚ a obcami; zmluvy medzi ObÚ a objektmi sú z časti uzatvorené
a z časti v štádiu spracovania. Zmluvy o výpožičke medzi sekciou KMCO a ObÚ sú
uzatvorené.
Na základe doterajších výsledkov možno konštatovať, že v kontrolnej činnosti skladov
materiálu CO sú dosiahnuté pozitívne výsledky. Kontroly na jednotlivých ObÚ sú
vykonávané na základe plánov kontrolnej činnosti. Zo záverov kontrolnej činnosti
vykonávanej zamestnancami oddelenia správy materiálu CO vyplynulo, že hospodáreniu
s materiálom CO bola v roku 2008 venovaná dostatočná pozornosť, pravidelne bola
upresňovaná evidencia materiálu CO vedená v programe EMCO, preúčtovacie doklady
zakladajúce zmeny v evidencii pohybov materiálu boli vyhotovované a zasielané
na
oddelenie správy materiálu CO.
V rámci skúšobnej činnosti boli vykonané skúšky prostriedkov individuálnej ochrany
(ďalej len „PIO“) ročník 2004 v počte 936 ks. Do VTÚ KMCO bol z ObÚ odoslaný
na
kontrolu materiál CO v hodnote 45 mil. Sk a vrátený skontrolovaný materiál v hodnote 26
mil. Sk. Pre jednotky CO zriadené pre potreby územia boli obstarané širokospektrálne filtre
v počte 60 ks. Problémom, tak ako aj po uplynulé roky, bolo zabezpečovanie prepravy
materiálu na kontrolu do VTÚ KMCO. Do materiálnej základne (ďalej len „MZ“) v Čačíne
boli z ObÚ sústredené filtroventilačné súpravy FVKPM, ktoré sú v súčasnej dobe v zmysle
platnej „Koncepcie kolektívnej ochrany obyvateľstva SR“ nevyužiteľné. Z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov neboli dovezené filtroventilačné súpravy FVKPM z ObÚ Prešov,
Vranov nad Topľou a Stropkov.
Ciachovanie dozimetrickej techniky bolo zabezpečované v trojročných intervaloch
vo VTÚ KMCO. Hlásiče úrovne radiácie boli ciachované na dotknutých ObÚ v mieste ich
montáže pracovníkmi VTÚ KMCO.
V návrhoch rozpočtov ObÚ na rok 2009 boli uplatnené požiadavky na plnenie úloh
spojených s hospodárením s materiálom CO (preprava a sústreďovanie materiálu, ekologická
likvidácia, odmeny skladníkov materiálu CO).
Odborných zhromaždení materiálových hospodárov sa zúčastňovali materiáloví
hospodári ObÚ a čiastočne aj vedúci zamestnanci a zamestnanci zabezpečujúci financovanie
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CO. V rámci odborných zhromaždení boli prezentované a distribuované nové verzie
programu EMCO.
Na základe skúseností z poskytovania a prijímania materiálnej humanitárnej pomoci
od roku 1999 bolo v roku 2008 zabezpečené vyškolenie kapacít, zvýšenie celkovej výkonnosti
personálu ako aj efektívnosti poskytovanej humanitárnej pomoci. Vykonaním štvrťročných
nácvikov balenia a ukladania vyčleneného materiálu humanitárneho charakteru
v humanitárnych základniach (ďalej len „HZ“) v pôsobnosti sekcie KMCO sa skrátil čas
potrebný na nakladanie vyčleneného humanitárneho materiálu a techniky do prepravných
prostriedkov. Uvedené nácviky boli vykonané štvrťročne v termínoch 31. marca 2008 v HZ
Limbach, 27. júna 2008 v HZ Malý Šariš, 30. septembra 2008 v MZ Pezinok. Posledný
nácvik balenia a ukladania vyčleneného materiálu bude vykonaný v súlade s plánom činnosti
oddelenia humanitárnej pomoci v roku 2008 dňa18. decembra v HZ Limbach.
V roku 2008 bola poskytnutá humanitárna pomoc ôsmim krajinám sveta na základe ich
žiadostí. Slovenská republika patrí v oblasti prijímania rozhodnutí na poskytnutie materiálnej
humanitárnej pomoci v súlade s úznesením vlády Slovenskej republiky č. 310 z 12. apríla
2006 k mechanizmu poskytovania humanitárnej pomoci do zahraničia, medzi krajiny EÚ,
ktoré medzi prvými reagujú na požiadavky krajín, v ktorých vznikla mimoriadna udalosť,
ponukami na pomoc.
Záver: Na základe uvedeného je možné konštatovať, že stanovené ciele za rok 2008 boli
splnené.
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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 2009 nasledujúce hlavné ciele :
1. Zvýšiť pripravenosť krízových štábov na koordinačnú činnosť zdokonalením odbornej
pripravenosti riadiacich orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového
manažmentu.
2. Zlepšiť materiálno-technické podmienky pre činnosť krízového štábu po vzniku krízovej
situácie.
3. Zefektívniť spôsob čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených
na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu u orgánov miestnej štátnej správy.
4. Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému počas krízovej
situácie.
5. Skvalitniť prípravu orgánov krízového riadenia a ich výkonných orgánov so zameraním
na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie pri riešení krízovej situácie a pri plnení
úloh na úseku obrany štátu.
6. 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 integrovaného záchranného systému.
7. Vytvoriť podmienky na využívanie a prevádzkovanie geografického informačného
systému civilnej ochrany v podmienkach miestnej štátnej správy, krízového riadenia
a integrovaného záchranného systému ako súčasti informačného systému verejnej správy.
8. Vytvoriť reálne podmienky na organizovanie, materiálne vybavenie, odbornú prípravu
a praktické využitie jednotiek civilnej ochrany po vzniku mimoriadnych udalostí.
9. V príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc dosiahnuť potrebné
vedomosti a praktické skúsenosti na zabezpečenie činnosti pri zmierňovaní a zamedzovaní
pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
10. Organizovať súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany a prehlbovať jej medzinárodný
rozmer formou výmeny družstiev.
11. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti civilného
núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné núdzové
plánovanie v Slovenskej republike.
12. Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o kritickej infraštruktúre po jeho
schválení.
13. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v kraji, spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe autonómnych
systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia ohrozenia a pokrytia
ohrozeného územia výstražným signálom.
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14. Zabezpečiť realizáciu úloh vyplývajúcich z „Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej
ochrany do roku 2015“ s dôrazom na ochranu obyvateľstva v pôsobnosti ObÚ.
15. Pokračovať v kontinuálnom zabezpečovaní správy materiálu CO v súlade s vyhláškou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov
s dôrazom na:
- legislatívny súlad v evidencii materiálu,
- neustále znižovanie počtu skladov - integráciou,
- znižovanie
celkového
evidovaného
množstva
materiálu
nevyhovujúceho skúšobníckej a opravárenskej činnosti zvýšením
frekvencie jeho typového vyraďovania,
- diverzifikovanie pridelených finančných prostriedkov za účelom
zabezpečenia prevádzkyschopnosti materiálu a jeho prípadného
rozvoja.
16. Koordinovaním požiadaviek na zapožičanie materiálu humanitárnej pomoci pri vzniku
mimoriadnej situácii a odstraňovaní jej následkov dosiahnuť minimálnu reakčnú dobu
a dostatočnosť materiálovej pomoci obyvateľstvu.
17. Rozvíjať zahraničné aktivity s cieľom zlepšiť ochranu obyvateľstva zvýšením
pripravenosti a schopnosti reagovať pri vzniku mimoriadnych udalostí rôzneho druhu. Za
prioritu považovať plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky
v Európskej únii, z bilaterálnych a multilaterálnych dohôd, ktorými je Slovenská republika
viazaná.
Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov
štátnej správy na všetkých úrovniach riadenia a samosprávy pri zabezpečovaní spoločných
úloh stanovujem pre ObÚ v sídle kraja v roku 2009 zamerať úsilie na plnenie týchto
opatrení k jednotlivým hlavným cieľom:
K cieľu č. 1 :
1. Vypracovať plán prípravy krízového štábu ObÚ v sídle kraja na rok 2009 a predložiť
ho sekcii KMCO.
Termín : do 13. februára
2. Zúčastniť sa odbornej prípravy členov krízových štábov ObÚ v sídle kraja.
Termín : 2 x do roka
3. Vykonať odbornú prípravu krízových štábov ObÚ v územnom obvode kraja
príprave na krízové situácie.

pri

Termín : 2 x do roka
4. Vykonať odbornú prípravu vedúcich odborov, vedúcich oddelení a ďalších určených
zamestnancov ObÚ v sídle kraja na úseku plnenia úloh v krízových situáciách
a usmerňovať jej vykonávanie na ObÚ v územnom obvode kraja.
Termín : 2 x do roka
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5. Zaslať sekcii KMCO prehľad o lektoroch vykonávajúcich prípravu krízového štábu
ObÚ v sídle kraja.
Termín : do 20. januára
6. Zaslať záznam o vykonaní prípravy krízového štábu ObÚ v sídle kraja na sekciu
KMCO.
Termín : do 30 dní po jej vykonaní
7. Podieľať sa na vypracovaní zámeru a ostatnej plánovacej dokumentácie na prípravu,
zabezpečenie a vykonanie cvičenia krízového manažmentu MV SR na tému „Ochrana
obyvateľstva a hospodárstva pri nebezpečenstve a vzniku havárie v objekte
chemického priemyslu. Činnosť orgánov SR po vyhlásení núdzového stavu
na ohrozenom území.“ v roku 2010.
Účasť: ObÚ v Žiline, VÚC
Termín : do 31. októbra
8. Vykonať cvičenie krízového štábu ObÚ.
Termín : do 1. júla
9. Plniť úlohy sekretariátu krízového štábu ObÚ.
Termín : priebežne
10. Pravidelne spresňovať systém vyrozumenia členov bezpečnostnej rady obvodu
a krízového štábu ObÚ.
Termín : 1 x mesačne
11. Vykonať kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených krízovým štábom ObÚ.
Termín : min. 2 x do roka
12. 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
13. 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
14. Spolupracovať s VÚC pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Termín : priebežne
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15. 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
16. Spolupracovať s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie
a pri ich riešení.
Termín : priebežne
17. Zaslať informáciu sekcii KMCO o plánovaní cvičenia krízového manažmentu
na nasledujúci kalendárny rok.
Termín : do 28. novembra
18. Vyhodnotiť splnenie úloh na úseku krízového riadenia, krízového plánovania
v systéme hospodárskej mobilizácie (ďalej len „KP v systéme HM“) za rok 2009
podľa stanovenej osnovy a vyhodnotenie zaslať generálnemu riaditeľovi sekcie
KMCO.
Termín : do 1. decembra
19. Vypracovať „Ročný plán činnosti odboru CO a KR ObÚ na rok 2010,“ v ktorom budú
rozpracované hlavné úlohy na úseku KP v systéme HM.
Termín : do 18. decembra
20. Vypracovať podklady do „Zamerania ObÚ na rok 2010“ pre ObÚ v územnom obvode
kraja a zaslať jeho výpis na príslušný samosprávny kraj.
Termín : do 22. decembra
21. Vypracovať plán kontrolnej činnosti ObÚ v sídle kraja na úseku krízového riadenia,
KP v systéme HM a ochrany utajovaných skutočnosti, ako súčas „Ročného plánu
činnosti odboru CO a KR ObÚ na rok 2009“.
Termín : do 20. januára
22. Vypracovať návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na rok 2009.
Termín : do 20. januára
23. Zabezpečiť vypracovanie Správy o bezpečnosti kraja za rok 2008 podľa požiadaviek

Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
Termín : január – apríl
24. Zabezpečovať úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu.
Termín : priebežne
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25. Zabezpečovať plnenie úloh týkajúcich sa činnosti bezpečnostnej rady obvodu, najmä
prípravy podkladov pre zasadanie bezpečnostnej rady obvodu, pre riadenie a kontrolu
iných štátnych orgánov a obcí v obvode svojej územnej pôsobnosti; pripravovať
návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti štátu a návrhy opatrení na predchádzanie
krízovej situácie.
Termín : priebežne
26. Vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v obvode svojej územnej pôsobnosti, viesť
dokumentáciu bezpečnostnej rady obvodu a v prípade potreby pripravovať podklady
na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu v období krízovej situácie.
Termín : priebežne
K cieľu č. 2 :
Pokračovať v zlepšovaní materiálneho a technického vybavenia pracoviska krízového
štábu ObÚ a zabezpečiť jeho napojenie na koordinačné stredisko IZS.
Termín : priebežne
K cieľu č. 3 :
1. Zúčastniť sa pracovnej porady zamestnancov odborov CO a KR ObÚ k plneniu
hlavných úloh na úseku HM v roku 2009 a určených zamestnancov ObÚ na úseku
financovania HM a riešenia opatrení HM, ktorú organizuje sekcia KMCO.
Termín : 2x ročne (apríl, október )
2. Vykonať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ v územnom obvode kraja v oblasti
financovania HM a hospodárenia s majetkom určeným na účely HM.
Termín : 2x v roku
3. Usmerniť ObÚ v územnom obvode kraja pri spracovaní požiadaviek na zabezpečenie
financovania opatrení HM na roky 2010-2012.
Termín : do 15. februára
4. Vypracovať a predložiť požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov
pre vykonávanie opatrení HM na roky 2010 až 2012.
Termín : do 25. februára
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5. Koordinovať s ObÚ v územnom obvode kraja dodržiavanie finančnej disciplíny pri
nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami.
Termín : priebežne
6. Usmerňovať ObÚ v územnom obvode kraja pri realizácii opatrení na úseku účtovníctva
a evidencie majetku určeného na účely HM.
Termín : priebežne
7. Vykonať rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami a s majetkom štátu určeným
na účely HM; vyhodnotenie zaslať sekcii KMCO s výkazom o čerpaní finančných
prostriedkov. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie termínov a skladbu vyhodnotení
a výkazov.
Termín : do 20. júla za predchádzajúci
polrok
do 20. januára 2010 za rok 2009
8. Zaslať sekcii KMCO štvrťročné výkazy o čerpaní finančných prostriedkov; s výkazom
za 3. štvrťrok zaslať návrhy na viazanie finančných prostriedkov, ktoré nebudú do konca
roka vyčerpané.
Termín: do 20. apríla
do 20. októbra
9. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie zásad financovania a využitia pridelených finančných
prostriedkov na plnenie opatrení HM a hospodárenia s majetkom, určeným na účely
HM.
Termín : priebežne
K cieľu č. 4 :
1. Zúčastniť sa súčinnostnej porady vedúcich oddelení KR odboru CO a KR ObÚ
a ďalších určených zamestnancov ObÚ a subjektov HM v pôsobnosti MV SR, ktorú
organizuje sekcia KMCO.
Termín : február
2. Aktualizovať v elektronickej forme rozhodnutia na uloženie pracovnej povinnosti, na
uloženie povinnosti poskytnúť ubytovanie a uloženie povinnosti poskytnúť vecné
prostriedky na plnenie úloh v krízových situáciách v súlade so zásadami stanovenými
zákonom.
Termín : priebežne
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3. Uplatňovať požiadavky ObÚ v územnom obvode kraja, požiadavky obcí v územnom
obvode kraja a požiadavky VÚC na vykonávanie opatrení HM na vecne príslušných
ústredných orgánoch štátnej správy.
Termín : priebežne
4. Spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami pri naplňovaní databázy
údajových dokumentov.
Termín : priebežne
5. Koordinovať spoluprácu ObÚ s obcami pri plnení ich povinnosti zriaďovať výdajne
odberných oprávnení a vykonávať ich kontrolu vo svojom územnom obvode.
Termín : priebežne
6. Prostredníctvom ObÚ v územnom obvode kraja spolupracovať
pri uplatňovaní ich požiadaviek pri nariadení vykonávania opatrení HM.

s obcami

Termín : priebežne
7. V jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie ( ďalej len „JIS HM“ )
naďalej zabezpečovať sústreďovanie a aktualizáciu informácií na ObÚ od obcí
a subjektov HM v územnej pôsobnosti kraja a na ObÚ v sídle kraja od ObÚ podľa
platného modelu JIS HM. Súčasne sa pripraviť na prechod na nový model JIS HM.
Termín : priebežne

K cieľu č. 5 :
1. 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 územnou vojenskou správou (ďalej len „ÚVS“)
kontrolovať plnenie týchto úloh.
Termín : priebežne
2. Zúčastniť sa odbornej prípravy určených zamestnancov ObÚ v sídle kraja, zameranej
na riešenie úloh obrany štátu, ktorú organizuje Ministerstvo obrany SR v súčinnosti
so sekciou KMCO.
Termín : 2. štvrťrok
3. V súčinnosti s príslušnou ÚVS vykonať odbornú prípravu určených zamestnancov
ObÚ v Územnom obvode kraja, zameranú na riešenie úloh obrany štátu.
Termín : 2.- 3. štvrťrok
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4. 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
5. 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
6. 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
7. V súčinnosti s príslušnou ÚVS vykonať mobilizačné cvičenie s vybranými obvodnými
úradmi v Banskobystrickom kraji.
Termín : 3. štvrťrok
8. Zvýšenú pozornosť venovať oznamovaniu obciam právnické osoby, fyzické osoby
oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým môžu byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložené povinnosti na zabezpečenie úloh obrany štátu.
Termín : priebežne
9. V súčinnosti s VÚC koordinovať prípravu a zabezpečenie plnenia úloh potrebných
na obranu štátu ObÚ a obcami v územnom obvode kraja a podieľať sa na kontrole
zabezpečenia týchto úloh.
Termín : priebežne
10. Podieľať sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
Termín : priebežne
11. Vypracovať a zaslať 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 na príslušné ÚVS pre rok 2010.
Termín : do 30 dní od vzniku resp.
zániku pracovného pomeru
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12. Zaslať sekcií KMCO na schválenie počty zamestnancov ObÚ navrhovaných na
oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby pre rok 2009.
Termín: v zmysle usmernenia MO SR
k oslobodzovaniu občanov,
ktorým vznikla branná
povinnosť, od výkonu
mimoriadnej služby
a alternatívnej služby
13. ObÚ v Prešove pripraví a vykoná ukážkové zamestnanie pre ostatné ObÚ v sídle
kraja a primátorov vybraných miest na úseku zriaďovania výdajní odberných
oprávnení, aktivácie výdajne a jej činnosti po vyhlásení opatrení HM na úseku
regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, tovarov alebo služieb.
Termín : jún
14. Zúčastniť sa ukážkového zamestnania v Prešove ako súčasti odbornej prípravy
vedúcich zamestnancov ObÚ v sídle kraja na úseku krízového plánovania
a hospodárskej mobilizácie.
Termín : jún
15. Koordinovať činnosť ObÚ v územnom obvode kraja pri vykonávaní opatrení HM,
ktorá vyplýva z § 5 písm. e), r) alebo t) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a o zmene zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a vykonávať kontroly
plnenia týchto opatrení.
Termín : priebežne
16. Zabezpečiť vytváranie podmienok na pripravenosť obcí pri vykonávaní opatrení HM
na úseku regulácie predaja životne dôležitých tovarov, výrobkov a služieb po
vyhlásení krízovej situácie vymedzenej v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu.
Termín : priebežne
K cieľu č. 6 :
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
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3. 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
4. Pokračovať v technickom, technologickom a personálnom dobudovaní komunikačnej
a informačnej infraštruktúry IZS a zabezpečiť jej nepretržitú operačnú prevádzku.
Termín : do 31. decembra
K cieľu č. 7 :
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 zber a pravidelnú aktualizáciu
prostredníctvom odborov CO a KR ObÚ.

údajov

v

projekte

CIPREGIS

Termín : štvrťročne
K cieľu č. 8 :
1. Vykonávať kontrolu materiálneho vybavenia a odbornej prípravy jednotiek CO v
obciach.
Termín : podľa plánu prípravy
na rok 2009
2. Vykonať praktické precvičenie činností jednotiek CO pri mimoriadnej udalosti.
Termín : 2 x v roku
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K cieľu č. 9 :
Poskytovať odbornú a metodickú pomoc ObÚ vo vykonávaní prípravy obyvateľstva
na sebaochranu a vzájomnú pomoc, najmä pri dosiahnutí základných vedomostí pre
zásady správania sa pri mimoriadnych udalostiach.
Termín : do 30. septembra
K cieľu č. 10 :
1. Zorganizovať krajské kolá súťaže mladých záchranárov CO.
Termín : marec – máj
2. Spolupracovať s povereným ObÚ v Prešove pri organizovaní celoslovenskej súťaže
mladých záchranárov CO formou finančného zabezpečenia.
Termín: jún
K cieľu č. 11 :
1. Realizovať úlohy, vyplývajúce zo Smernice pre civilné núdzové plánovanie
v Slovenskej republike.
Termín : do 31. decembra
2. Pripravovať úlohy a opatrenia v oblasti civilného núdzového plánovania (ďalej len
„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 a zabezpečenie jej obnovy po narušení a na zaisťovaní
vnútorného poriadku na teritóriu kraja.
Termín: priebežne
3. 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
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K cieľu č. 12 :
1. Vykonať analýzu úloh obvodného úradu v sídle kraja vyplývajúcich zo zákona
o ochrane kritickej infraštruktúry.
Termín : po schválení zákona
2. Oboznámiť prednostov ObÚ so zákonom o ochrane kritickej infraštruktúry v rámci
organizovaných zhromaždení.
Termín : po nadobudnutí účinnosti
zákona
K cieľu č. 13 :
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 stanovenie oblasti ohrozenia územia a pokrytia výstražným signálom.
Termín : január - december
3. Vykonávať kontrolu u právnických osôb, ktoré sú povinné prevádzkovať autonómny
systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Termín : január - december

K cieľu č. 14 :
1. Zabezpečiť v pôsobností ObÚ vypracovanie novej „ Analýzy územia z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí“ v zmysle Pokynu GR sekcie KMCO č. KMCO-2723/CO- 2008.
Termín : do 30. marca
2. Riadiť a koordinovať precvičenie plánov ochrany obyvateľstva ObÚ s podnikmi
kategórie B. Precvičenie pripraviť a vykonať v spolupráci s dotknutými orgánmi
štátnej správy a samosprávy. Termín precvičenia nahlásiť sekcii KMCO štyri týždne
pred jeho vykonaním.
Termín : január – december
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3. 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 č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Termín : január - november
4. Koordinovať vykonávanie kontrol uplatňovaním zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v zmysle Plánu koordinovaných kontrol podnikov na rok 2009.
Sumárne štvrťročné vyhodnotenie vykonaných kontrol za úsek CO zaslať na sekciu
KMCO.
Termín : január - november
5. Aktualizovať plány ochrany obyvateľstva podľa termínov stanovených všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Termín : január - december
6. 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
7. 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
8. Podieľať sa na príprave novelizácie vyhlášky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok.
Termín : január – december
9. Podieľať sa na spracovaní Harmonogramu spracovania vzorovej dokumentácie plánov
ochrany obyvateľstva.
Termín : do 28. februára
10. Koordinovať spracovanie vzorovej dokumentácie plánov ochrany obyvateľstva podľa
spracovaného Harmonogramu spracovania vzorovej dokumentácie plánov ochrany
obyvateľstva.
Termín : marec – november
11. Zabezpečovať vo svojej pôsobnosti úlohy pri posudzovaní umiestňovania stavieb
a využívania územia, dodržiavania záujmov CO na teritóriu pri územnom a stavebnom
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konaní a technických parametrov civilnej ochrany, uplatňovaní stavebnotechnických
požiadaviek na stavby vyplývajúce z postavenia dotknutého orgánu ObÚ.
Termín : január – december
12. Spolupracovať s obstarávateľmi územných plánov pri zabezpečovaní úloh a činností
územného plánovania vyplývajúcich z postavenia dotknutého orgánu ObÚ.
Termín : január – december
13. Aktualizovať dokumentáciu plánov ukrytia s dôrazom na upresnenie údajov
v evidenčných listoch ochranných stavieb.
Termín : do 28. februára
14. Zabezpečiť dopracovanie plánov evakuácie s dôrazom na odborné zabezpečenie
evakuácie na základe zistených nedostatkov po praktickom precvičení členov
evakuačných komisií.
Termín: 2-krát v roku
15. Zovšeobecniť závery z praktických precvičení členov evakuačných komisií a zaslať
o nich informáciu na sekciu KMCO.
Termín: do 15 dní po vykonaní
cvičenia
K cieľu č. 15
1. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2008
aktualizovať zmluvy o výpožičke materiálu CO medzi sekciou KMCO a ObÚ.
Termín : do 15. apríla
2. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2008
aktualizovať zmluvy o výpožičke materiálu CO medzi ObÚ a právnickými osobami
a fyzickými osobami, vrátane obcí.
Termín : do 15. mája
3. Zabezpečovať ekologickú likvidáciu neupotrebiteľného (ostatného) materiálu CO
v správe ObÚ, koordinovať činnosť pri ekologickej likvidácii materiálu CO.
Termín : marec – október
4. Zabezpečovať na základe výzvy VTÚ KMCO ciachovanie dozimetrickej techniky
a vytvoriť podmienky na ciachovanie hlásičov úrovne radiácie.
Termín : január – november
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5. Sústreďovať materiál CO do VTÚ KMCO zo zrušených objektov, dôraz položiť
na zabezpečenie skúšok PIO pre územné jednotky, ročník 2002.
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.
Termín : november – január 2010
7. Zabezpečiť vykonávanie kontrol 20% objemu skladovaného materiálu CO a
prednostne vykonať kontroly na skladoch kde nevykonali inventarizáciu, resp.
z rôznych dôvodov viazne komunikácia s objektmi.
Termín : január – november
8. Zabezpečiť uplatnenie požiadaviek na skúšky a opravy materiálu CO vo VTÚ KMCO
určeného pre jednotky CO.
Termín : február - marec
9. Uplatniť v návrhu rozpočtu na rok 2010 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 k spracovaniu
rozpočtu
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 novších verzií programu evidencia
materiálu CO (ďalej len „EMCO“).
Termín : podľa pokynov sekcie KMCO
12. Koordinovať a kontrolovať plnenie úloh materiálovými hospodármi ObÚ.
Termín : január - december
13. Pokračovať v integrácii miest uloženia prostriedkov individuálnej ochrany
obyvateľstva
s cieľom zníženia počtu skladov minimálne o 70 v každom kraji.
Prednostne integrovať sklady s celkovou hodnotou materiálu do 663,87 €. V objektoch
s viac ako jedným skladom ich integrovať do jedného skladu.
Termín: február – október
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14. Odosielať prostriedky PIO zo zrušených objektov do VTÚ KMCO.
Termín: február – október
15. Organizovať presuny PIO rešpektujúc výsledky analýzy územia a potrieb
prednostného zabezpečenia personálu a jednotiek CO zriadených pre územnú potrebu;
filtre MOF nepresúvať, ale odosielať do VTÚ KMCO.
Termín: február – október
16. Usmerňovať sťahovanie neupotrebiteľného materiálu CO určeného na likvidáciu
(rádiostanice typu RF-10 a k nim patriace príslušenstvo, filtroventilačné zariadenie
FVKPM).
Termín: február – máj
17. Spolupracovať s VTÚ KMCO pri demontážach hlásičov úrovne radiácie typu DC-4A.
Termín: február – október
18. Zabezpečiť účelné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov pri hospodárení
s materiálom CO.
Termín: priebežne
19. Viesť evidenciu materiálu CO v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a odbornými pokynmi Ministerstva vnútra SR.
Termín: priebežne
K cieľu č. 16
Po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní vydať smernicu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup ObÚ pri žiadaní o materiálnu
pomoc pri mimoriadnych udalostiach vrátane vypožičania materiálu humanitárnej
pomoci.
Termín: priebežne
K cieľu č. 17
1. Osloviť ObÚ v územnej obvode kraja so žiadosťou o uzatvorenie dohody
o splnomocnení zastupovania pri nadväzovaní zmluvnej spolupráce v oblasti
poskytovania vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach s príslušnými
zahraničnými partnerskými orgánmi.
Termín: január - február
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2. Uskutočniť aktualizáciu vzájomných dohôd na úseku ochrany obyvateľstva
na regionálnej úrovni tak, aby tieto zodpovedali súčasnému stavu implementácie
právnych noriem EÚ do vnútroštátnych právnych poriadkov SR a zahraničných
partnerov s cieľom zachovať dosiahnutú úroveň vzájomnej spolupráce a túto ďalej
rozvíjať.
Termín: priebežne
Ukladám:
vypracovať informáciu o splnení opatrení za rok 2009 a zaslať ju sekcii KMCO.
Termín : do 13. novembra

x

x x

Sekcia KMCO v roku 2009 vykoná kontroly na zistenie stavu plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvatelstva v znení neskorších
predpisov a 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,
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu :
1. ObÚ v Košiciach, dva ObÚ, obec a vybraný objekt.
Termín : marec
2. ObÚ v Trenčíne, dva ObÚ, obec a vybraný objekt.
Termín : máj
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Zoznam použitých skratiek
MV SR
Sekcia KMCO
ÚJD SR
HM
KP v systéme HM
JIS HM
VÚC
ÚVS
HaZZ
CO
ObÚ
odbor COaKR ObÚ
CNP
IZS
VTÚ KMCO
EMCO
PIO
FVKPM

Ministerstvo vnútra SR
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
SR
Úrad jadrového dozoru SR
Hospodárska mobilizácia
Krízové plánovanie v systéme hospodárskej mobilizácie
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 v Slovenskej Ľupči
Evidencia materiálu civilnej ochrany
Prostriedky individuálnej ochrany
Filtroventilačné zariadenie
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