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Vyhodnotenie plnenia úloh v roku 2011
Činnosť obvodných úradov v sídle kraja (ďalej len “ObÚ v sídle kraja“) bola v roku
2011 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, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci
v roku 2011. Ciele a opatrenia stanovené týmto dokumentom boli plnené nasledovne:
Zásadné a zvlášť dôležité úlohy boli plnené na úseku integrovaného záchranného
systému (ďalej len „IZS“). Uznesením vlády SR č. 33/2011 z 19. januára 2011 bola schválená
„Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky
2011 až 2015“, ktorá vytvorila predpoklady na ďalšie systematické plnenie úloh na tomto
úseku.
V súlade s plánom hlavných úloh Ministerstva vnútra SR na rok 2011 sekcia
integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany (ďalej len „sekcia“) vypracovala návrh
zákona o integrovanom záchrannom systéme, ktorý bol predložený na vnútrorezortné
pripomienkové konanie. Úloha vychádza z „Programového vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky na obdobie rokov 2010 – 2014“. V súčasnej dobe pretrvávajú nejasnosti ohľadne
finančného zabezpečenia dobudovania informačnej podpory IZS, ktoré bolo navrhnuté
v súlade so schváleným uznesením vlády SR č. 90/2011 z 9. 2. 2011. V pridelených limitoch
finančných prostriedkov pre kapitolu Ministerstva vnútra SR neboli potrebné prostriedky
v návrhu štátneho rozpočtu SR na roky 2012 – 2014 schválené. Dobudovanie informačnej
podpory IZS priamo ovplyvňuje zavedenie nového systému príjmu a spracovania tiesňových
volaní a riadenia síl a prostriedkov zložiek IZS.
Vzhľadom na obmedzený mandát vlády SR, súvisiaci so skrátením volebného
obdobia Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlásením predčasných parlamentných volieb
vláda SR svojím uznesením č. 726/2011 zo 16. 11. 2011 k návrhu na zrušenie niektorých
nesplnených úloh z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2011, v bode
A.2 zrušila úlohy týkajúce sa predloženia návrhov zákonov podľa Plánu legislatívnych úloh
vlády SR na rok 2011 v mesiacoch november a december. Medzi zákonmi, ktoré mali byť
predložené na rokovanie vlády SR v mesiaci december, bol aj návrh zákona o integrovanom
záchrannom systéme. Na príprave nového zákona vrátane vykonávacích predpisov sa však
intenzívne pracuje.
Pilotný projekt reštrukturalizácie, fungovania a rozvoja operačného riadenia
základných záchranných zložiek IZS nebol vypracovaný a ani realizovaný z dôvodu
celoplošného riešenia kritického stavu systému podpory riadenia a spracovania informácií
v IZS. Prevádzkovaná verzia systému CoordCom 4.1 nie je od 15. 1. 2011 podporovaná
dodávateľom systému – spoločnosťou Ericsson Slovensko, čo významným spôsobom
obmedzuje možnosti spoločnosti na riešenie kritického stavu. Z uvedeného dôvodu sa navrhlo
realizovať upgrade systému na aktuálnu verziu 5.2. Súčasne bolo potrebné zo strany
Ministerstva vnútra SR vyvinúť úsilie na zabezpečenie základných podmienok systému
(preventívna a bežná údržba, dohľad nad prevádzkou, prítomnosť technikov informačných
technológií na koordinačnom stredisku IZS (ďalej len „KS IZS“).
Na základe zhodnotenia stavu systému CoordCom a vykonania reálnych testov sa
dospelo k záveru, že stav systému CoordCom pre potrebu príjmu a spracovania informácií
na čísle tiesňového volania 112 je neudržateľný a daný stav je havarijným stavom. Preto
Ministerstvo vnútra SR vypracovalo návrh nevyhnutných štrukturálnych opatrení
na zabezpečenie fungovania IZS v oblasti informačno-komunikačných technológií (ďalej len
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„IKT“), ktoré vláda SR schválila 9. 2. 2011 uznesením č. 90 a ktoré sa následne realizovalo.
Realizované výkony možno rozdeliť do dvoch skupín:
Do prvej skupiny patrili kroky k stabilizácii celého technologického prostredia, čoho
efektom bol citeľný pokles technických incidentov a vytvorenie architektúry, ktorá umožní
spracovanie tiesňového volania s prípadnou koncovkou vyslania síl a prostriedkov
v potrebnom rozsahu, a to i v situácii, kedy by cieľové KS IZS vykazovalo akýkoľvek
problém, vrátane celkového výpadku činnosti KS IZS. V rámci tejto prvej skupiny bolo
vykonaných viac ako 50 zásadných opatrení a niekoľko desiatok ďalších na nich
nadväzujúcich trvalých opatrení či technologických zásahov.
Do druhej skupiny boli zaradené opatrenia a nástroje, ktoré majú zabezpečiť komfort
operátov a efektivitu ich činnosti, napr. geograficko-informačný systém (ďalej len „GIS“),
lokalizáciu síl a prostriedkov, zlepšenie lokalizácie volajúceho, zjednodušenie nástrojov
pri spracovaní tiesňového volania a pod.
Popri opatreniach na úseku IKT sa pokračovalo na zmene, prípadne zlepšení procesov
na KS. Bol vypracovaný pokyn generálneho riaditeľa sekcie, prezidenta Hasičského
a záchranného zboru a riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR,
ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácii a fungovaní koordinačných stredísk IZS
s účinnosťou od 1. januára 2012.
Medzi najvýznamnejšie procesné opatrenia, ktoré ako sa reálne ukázalo, výrazným
efektom prispeli k zníženiu počtu neoprávnených volaní na linku tiesňového volania 112,
patrí zavedenie oznamov pred identifikovanými aj neidentifikovanými hovormi, tzv. hlások.
Toto opatrenie dokonca predbehlo očakávania a vďaka štatisticky doloženým informáciám
došlo k 15. 12. 2011 k zníženiu neidentifikovaných volaní bez udalosti o 63 percent,
k zníženiu identifikovaných hovorov bez udalosti na linku tiesňového volania 112 o 11
percent a celkový počet volaní klesol približne o 40 percent oproti pôvodnému stavu bez
hlások, a teda bola výrazne obmedzená nežiaduca záťaž liniek a operátorov.
Medzi najvýznamnejšie opatrenia, ktoré boli vykonané na úseku IKT a prispievajú
k zabezpečeniu príjmu tiesňového volania a konektivity, patrí signalizačný systém SS7-ISUP,
ktorý bol implementovaný do systému podpory riadenia a spracovania informácií
v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS v súčinnosti so spoločnosťami Telekom
a Ericsson Slovakia. SS7 je nástrojom pre príjem a spracovanie tiesňového volania
prichádzajúceho mimo územnej pôsobnosti KS IZS. SS7 ako signalizačný systém
monitoringu zabezpečí pri výpadku komunikačnej linky niektorého z poskytovateľov
telekomunikačných služieb, že hovor na linku tiesňového volania bude automaticky
presmerovaný na záložné KS IZS a odtiaľ sieťou Ministerstva vnútra SR naspäť na príslušné
KS IZS. V praxi to znamená, že volajúci, ani operátor žiadny výpadok nezaregistrujú. SS7
plní tieto funkcionality napríklad aj pri tzv. pretekaní hovorov. SS7 nastupuje aj v prípade
celkového výpadku KS IZS a jeho zastupovaní KS IZS, ktoré je v prvom poradí určené ako
prvá záloha a pri procedúrach obnovenia jeho činnosti a štandardizácii prevádzky. Pokyn
na zastupovanie jeho dvojičkou vydáva stála služba sekcie, ktorá v súčasnosti supluje
Centrálne riadiace a monitorovacie stredisko (ďalej len „CRMS“).
V rámci SS7 bola zabezpečená redundantnosť všetkých technických zariadení KS IZS,
vykonaná zmena architektúry základných telekomunikačných sietí a zabezpečená duálnosť
spoločnosťami Orange a Telekom.
Za ďalšie významné opatrenia na úseku IKT, zabezpečenia informačného toku
a redundantnosti informácií je možné považovať implementáciu novej databázy kontaktov,
alebo tiež stromu kontaktov do systému podpory riadenia a spracovania informácií. Tento
strom kontaktov bol vytvorený na základe údajov dodaných jednotlivými záchrannými
zložkami a zamestnancami ObÚ v sídle kraja. Funguje taktiež adresné prideľovanie hovorov,
to znamená, že identifikované hovory sú prideľované do systému podpory riadenia
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a spracovania informácií primárne prihláseným operátorom podľa poradia, neidentifikované
hovory adresne prideľované nie sú. Všetky poruchy systému podpory riadenia a spracúvania
informácií sú po novom nahlasované do aplikácie tzv. ServisDesku.
Medzi priority Ministerstva vnútra SR patrí zriadenie CRMS s celorepublikovou
územnou pôsobnosťou z toho dôvodu, že v prostredí Slovenskej republiky v súčasnosti nie sú
vytvorené dostatočne efektívne predpoklady na zabezpečenie ústredného uzla informačných
tokov, riadenie procesov ako aj vyhodnocovanie bezpečnostných rizík a ich minimalizáciu
v súvislosti s krízovým riadením štátu.
Konštituovanie CRMS je dynamický proces, zahŕňajúci zabezpečenie priestorov,
technológií, prístupnosti k všetkým relevantným databázam, modulárnosti a personálnych
otázok týkajúcich sa chápania CRMS ako zastrešujúceho spoločného ústredného pracoviska
všetkých zložiek IZS. Cieľom je spustenie prvej fázy CRMS v marci 2012.
V súvislosti s rozvojom GIS sa pokračovalo v prípravných aktivitách smerujúcich
k dobudovaniu a rozvoju GIS CIPREGIS a priebežnej aktualizácii prevádzkových dát.
Pravidelný zber a aktualizácia dát boli priebežne zabezpečované v spolupráci s obvodnými
úradmi (ďalej len ObÚ), ako aj so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými
orgánmi štátnej správy. Keďže systém od roku 2005 nebol upgradovaný bolo nevyhnutné
vykonať kroky na zabezpečenie aktualizácie softvérového systému CIPREGIS a upgrade
systému ArcView. Systém je nevyhnutný na zabezpečenie aktuálnych informácií formou
zberu dát z ObÚ za účelom vypracovania analýzy rizík SR, ako aj aktualizácie dát pre potreby
príjmu a spracovania tiesňových volaní.
Bol zriadený 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. Systém bol dodaný kompletný, vrátane
hardvéru i softvéru a je v plnej prevádzke. Na obsluhu informačného systému boli zaškolení
dvaja zamestnanci odboru IZS sekcie.
Plnenie úloh na úseku prevádzky varovacieho a vyrozumievacieho centra SR (ďalej
len „VVC SR“) a Národného kontaktného miesta SR bolo nepretržite zabezpečované
prostredníctvom stálej služby sekcie.
Na modernizáciu prostriedkov hlásnej služby civilnej ochrany (ďalej len „CO“) v roku
2010 boli požadované prostriedky vo výške € 6.638.784. V rámci etapy modernizácie bolo
dodané kompletné hardvérové a softvérové vybavenie na obmenu starej technológie VVC SR
a územnej pôsobnosti ObÚ v sídle kraja. Dodaných bolo 278 ks sirén typu PAVIAN a 3
komunikačné jednotky sirén. V súlade s uznesením vlády SR č. 1025/2005 bola spresnená
požiadavka na finančné prostriedky realizácie “Koncepcie varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb do roku 2013“ na rok 2011 vo výške € 6.640.000. Finančné prostriedky
sa plánujú využiť v roku 2012 na montáž hardvéru, inštaláciu softvéru v rámci informačného
systému CO a bude sa pokračovať vo výstavbe sirén. Technológia zastaralého systému VVC
SR je nepretržite v prevádzke od roku 1997, je po životnosti a servis systému je veľmi
náročný z dôvodu nedostatku náhradných dielov. Materiál na obmenu bol zakúpený v roku
2010. Plánový rozsah modernizácie systémov včasného varovania obyvateľstva a
vyrozumievania osôb (ďalej len “varovania a vyrozumenia“) v krízových situáciách sa v roku
2011 podaril realizovať iba sčasti z dôvodu krátenia finančných prostriedkov a iných priorít.
Informácia o stave realizácie „Koncepcie vyrozumenia a varovania obyvateľstva v SR
do roku 2013“ bola vypracovaná v októbri 2011. Po zapracovaní pripomienok
z pripomienkového konania bude predložená na rokovanie Bezpečnostnej rady SR a vlády
SR.
V spolupráci s ObÚ a prevádzkovateľmi samostatných autonómnych systémov
varovania a vyrozumenia bola zabezpečovaná prevádzka varovacej a vyrozumievacej siete
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CO. Preskúšavanie sa uskutočňovalo v súlade s pokynmi vydanými na rok 2011. Z celkového
počtu preskúšaných sirén bolo poruchových 1,8 percenta.
Odborná príprava zamestnancov ObÚ zodpovedných za oblasť krízového riadenia
bola realizovaná v súlade so zameraním činnosti ObÚ v sídle kraja s cieľom zvýšiť
pripravenosť týchto orgánov na riešenie krízových situácií na jednotlivých úrovniach miestnej
štátnej správy a samosprávy.
V rámci odbornej prípravy krízových štábov (ďalej len “KŠ“) ObÚ bola vykonaná
odborná príprava so zamestnancami ObÚ a zamestnancami orgánov, ktorí sú členmi KŠ
s cieľom skvalitnenia súčinnosti a koordinačnej činnosti pri riešení krízových situácií.
ObÚ v sídle kraja predložili sekcii vypracované „Plány odbornej prípravy krízového
štábu obvodného úradu v sídle kraja a krízových štábov obvodných úradov v územnom
obvode na rok 2011“, ktoré zahŕňajú adaptačnú a zdokonaľovaciu prípravu KŠ. Na základe
predložených plánov bol sekciou vypracovaný „Súhrnný prehľad odbornej prípravy krízových
štábov v roku 2011“. ObÚ v sídle kraja vykonali podľa vypracovaných plánov v priebehu
roka dvakrát odbornú prípravu členov KŠ ObÚ v sídle kraja a KŠ ObÚ v územnom obvode
kraja so zameraním na prípravu na krízové situácie a ich riešenie.
Odborná príprava tajomníkov KŠ ObÚ bola v roku 2011 vykonaná dvakrát. Jednotlivé
ObÚ v sídle kraja vykonali odbornú prípravu pre tajomníkov KŠ vo svojom územnom
obvode, sekcia vykonala odbornú prípravu tajomníkov KŠ ObÚ v sídle kraja dňa 02.06.2011.
Odborná príprava bola zameraná na vypracovanie predpísanej dokumentácie, riešenie
krízových situácií a výklad právnych predpisov na úseku krízového riadenia.
Odborná príprava sekretariátov KŠ ObÚ bola vykonaná podľa plánu. Odbornej
prípravy sa zúčastnili zamestnanci odborov civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ (ďalej
len „odbor CO a KR“) a zamestnanci ObÚ, zaradení do jednotlivých skupín.
ObÚ pravidelne aktualizovali dokumentáciu vyrozumenia členov bezpečnostnej rady
obvodu a KŠ ObÚ a zmeny v dokumentácii predkladali sekcii.
ObÚ v sídle kraja v roku 2011 plánovali a vykonali cvičenia krízového manažmentu.
O plánovaní cvičenia zaslali sekcii informácie v písomnej forme v stanovenom termíne,
na základe ktorých bol sekciou vypracovaný „Súhrnný prehľad cvičení krízového
manažmentu plánovaných v roku 2011“. Cvičenia boli realizované s vybranými ObÚ
v územnom obvode kraja, vykonané spravidla ako súčinnostné viacstupňové cvičenia
so zapojením záchranných zložiek IZS a určených obcí. Uvedené cvičenia boli využívané ako
jedna z foriem odbornej prípravy KŠ ObÚ a KŠ obcí.
ObÚ v sídle kraja Trnava zabezpečil a vykonal 19. 10. 2011 súčinnostné cvičenie
„PELIKÁN 2011“ s cieľom precvičiť opatrenia ochrany obyvateľstva po havárii jadrového
zariadenia V-2 AE Jaslovské Bohunice, činnosť riadiacich orgánov úradov štátnej správy
a samosprávy, právnických osôb, hasičského a záchranného zboru, policajného zboru
a zdravotníctva. Do cvičenia boli zapojené ObÚ Trnava, ObÚ Piešťany, ObÚ Senica, ObÚ
Galanta, Mestský úrad Senica, 12 obecných úradov. Ciele a úlohy stanovené pre toto
súčinnostné cvičenie boli splnené.
ObÚ v sídle kraja Košice v spolupráci s ObÚ Rožňava zabezpečil a vykonal
13. 9. 2011 dvojstupňové súčinnostné cvičenie „PLEŠIVEC 2011“ so zameraním na činnosti
a riešenia mimoriadnej udalosti spojenej s terorizmom a únikom nebezpečnej látky. Do
cvičenia boli zapojené zložky IZS, špeciálne zásahové jednotky Policajného zboru Košice,
občianske združenie MRAK. Ciele a úlohy stanovené pre toto súčinnostné cvičenie boli
splnené.
Zamestnanci sekcie vykonali 23. 2. 2011 pracovnú poradu so subjektmi hospodárskej
mobilizácie (ďalej len „HM“) Ministerstva vnútra SR, zameranú na realizáciu úloh na úseku
HM a podporu obrany štátu v roku 2011. Ďalej boli v priebehu roka v oblasti civilného
núdzového plánovania (ďalej len „CNP“) na úseku podpory obrany štátu pripravené a
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vykonané v súčinnosti s ObÚ Prešov a ObÚ Žilina dve mobilizačné cvičenia. Ich cieľom bolo
prakticky precvičiť súčinnosť ObÚ, územných vojenských správ (ďalej len „ÚVS“)
a ostatných zúčastnených zložiek pri zabezpečovaní úloh na úseku podpory obrany štátu,
s dôrazom na vydávanie rozhodnutí pre určené právnické osoby, fyzické osoby oprávnené
na podnikanie a fyzické osoby a zdokonaliť činnosť ObÚ pri vzniku krízovej situácie,
predovšetkým pri plnení úloh po vyhlásení vojnového stavu.
ObÚ v spolupráci s príslušnými ÚVS vykonali odbornú prípravu určených
zamestnancov ObÚ v územnom obvode kraja, zameranú na riešenie spoločných úloh podpory
obrany štátu. Na dobrej úrovni boli splnené aj ostatné plánované úlohy, ktoré ObÚ plnili
v súčinnosti s ÚVS, hlavne pri prijímaní opatrení a ukladaní úloh potrebných na obranu štátu
obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým
osobám a v spolupráci s príslušnou ÚVS kontrolovali plnenie týchto úloh.
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 Prešov, ObÚ Humenné, ObÚ Poprad, ObÚ Trnava, ObÚ
Senica, ObÚ Dunajská Streda a ObÚ Galanta, kde ObÚ koordinujú úlohy CNP formou
prípravy KŠ obcí, prípravy starostov obcí a vydávaním vlastných usmernení, pokynov
a pomôcok pre obce.
ObÚ v stanovenom termíne predložili požiadavky na financovanie opatrení HM
a na zabezpečenie úloh. Na zabezpečenie opatrení a skvalitňovanie práce na úseku HM ObÚ
vykonali odbornú prípravu starostov obcí a ObÚ v sídle kraja sa podieľali aj na školení
zamestnancov obcí určených pre prácu s informačným systémom, ktoré organizoval gestor
HM – Ministerstvo hospodárstva SR v mesiaci októbri.
Na zabezpečenie splnenia úloh obvodnými úradmi bola sekciou vykonaná pracovná
porada na úseku HM s vedúcimi zamestnancami ObÚ a pracovná porada so zamestnancami
ObÚ zodpovednými za vykonávanie opatrení HM. Na základe výsledkov kontrol
na vybraných ObÚ možno konštatovať, že úlohy boli splnené.
Na úseku protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení boli plnené
najmä úlohy súvisiace s aktualizáciou a skvalitnením dokumentácie plánov ochrany
obyvateľstva. ObÚ Nitra a ObÚ Banská Bystrica podľa zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) v znení neskorších predpisov, predložili
do posudzovacieho a schvaľovacieho procesu plány ochrany obyvateľstva pre prípad nehody
alebo havárie jadrového zariadenia V-2 AE Bohunice a AE Mochovce. Úlohy na úseku
radiačného monitoringu boli plnené priebežne. Namerané dáta boli mesačne sumarizované
a poskytované príslušnému kontrolnému chemickému laboratóriu CO (ďalej len „KCHL“).
ObÚ sa stanicami RPSG05 podieľali na dvoch cvičeniach, ktoré boli zamerané
na vyhodnocovanie, spracovanie a odosielanie hlásení pri prijatí alebo zaznamenaní výstrahy.
ObÚ Bratislava sa podieľal na príprave a vykonaní medzinárodného cvičenia INEX 4, ktoré
bolo zamerané na manažment následkov a prechod k obnove po radiačnej havárii, čím sa
preverili štandardy, metodiky a postupy všetkých dotknutých orgánov miestnej štátnej správy
a územnej samosprávy.
ObÚ sa podieľali v rámci legislatívneho procesu na novelizácii všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo príprave nových právnych predpisov pre oblasť CO obyvateľstva
svojimi odbornými návrhmi a pripomienkami. V oblasti evakuácie bola v uplynulom roku zo
strany ObÚ zameraná pozornosť na aktualizovanie súhrnného prehľadu počtov
evakuovaných, prehľadov stravovacích a ubytovacích zariadení a tiež na skvalitnenie plánov
odborného zabezpečenia evakuácie. Pripravenosť členov evakuačných komisií, stav plánov
evakuácie a ich reálne využitie bolo overené v rámci tematických cvičení organizovaných
ObÚ. Poznatky získané z cvičení boli zapracované do plánovacej dokumentácie. Zamestnanci
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ObÚ sa zúčastnili na odborných zhromaždeniach organizovaných sekciou pre oblasť
evakuácie a na príprave zamestnancov ObÚ.
Na základe vykonaných kontrol na ObÚ a odborného zhromaždenia, ObÚ venovali
pozornosť spracovanej dokumentácii plánov ukrytia. Pri aktualizácii dokumentácie CO boli
všetkými ObÚ aktualizované prehľady ukrytia za územné obvody v rámci svojej pôsobnosti
so stavom k 31. 12. 2010.
V oblasti posudzovania umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
požiadaviek CO na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní možno konštatovať, že došlo
ku skvalitneniu vyjadrovacieho procesu v rámci pôsobnosti ObÚ ako dotknutých orgánov
v územnom a stavebnom konaní.
Na základe podkladov údajov z príslušných ObÚ a Slovenského vodohospodárskeho
podniku, š. p. boli aktualizované Plány ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami.
Plány povodňových záchranných prác obcí sú vo väčšine prípadov schválené
príslušným ObÚ. Plány povodňových záchranných prác sú spracované a schválené ich
príslušným ObÚ v sídle kraja.
Aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“
vykonali všetky ObÚ v stanovených termínoch. Kontrolnou činnosťou boli zistené nedostatky
týkajúce sa nejednotnosti vo vypracovaní dokumentu v zmysle operatívneho pokynu
pre obvodné úrady č. 13/XXVI/12 z roku 2008 (napr. ObÚ Galanta, ObÚ Senica). Problémom
u väčšiny ObÚ je aj naďalej využívanie GIS – CIPREGIS (chýba potrebné technické
vybavenie).
V priebehu roka ObÚ pokračovali vo vzdelávaní a odbornej príprave zamestnancov
na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj v príprave na poskytovanie prvej pomoci podľa
vydaných usmernení, pričom využívali rôzne formy prípravy. Najčastejšou však naďalej
zostáva ústne podaná informácia v rámci prednášky, školenia, prípadne prednášky doplnenej
o riadenú diskusiu. Príprava zahŕňala aj tvorbu učebných pomôcok, resp. informačnopropagačných materiálov. S cieľom dosiahnutia ďalšieho zvýšenia znalostí zásad správania sa
pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, viaceré ObÚ zostavili a vydali
metodické materiály pod názvom „Čo potrebujeme vedieť v príprave na mimoriadne
situácie“. ObÚ spolupracovali so strediskami vzdelávania a prípravy pri realizovaní odbornej
prípravy riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl a školení zamestnancov
pamiatkových úradov, múzeí a galérií, ktorí majú vo svojej pôsobnosti ochranu kultúrneho
dedičstva. V zmysle „Zamerania činnosti“ poskytovali odbornú a metodickú pomoc
základným školám a sociálnym zariadeniam pri spracúvaní námetov na vykonanie účelových
cvičení a ich realizácii, ako aj pri realizácii prípravy obyvateľstva podľa záverečného roka
trojročného cyklu. V roku 2011 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 marec – máj školského roku 2010/2011 v zmysle zamerania činnosti
ObÚ zorganizovali 8 krajských kôl súťaže mladých záchranárov CO.
V gescii sekcie ako vyhlasovateľa súťaže sa v dňoch 8. – 9. 6. 2011 uskutočnili
v rekreačnom zariadení Výtoky pri Moravanoch nad Váhom majstrovstvá SR mladých
záchranárov CO školského roku 2010/2011. Organizátorom súťaže boli ObÚ Trnava, ObÚ
Piešťany, Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská
Ľupča (ďalej len „VTÚ“) a sekcia. Na majstrovstvách sa zúčastnilo 14 víťazných
a postupových 4-členných družstiev žiakov základných škôl z krajských kôl.
V mesiacoch september – október 2011 organizátori usporiadali 15 obvodných kôl
súťaže mladých záchranárov v školskom roku 2011/2012, na ktorých sa zúčastnilo 152
zmiešaných družstiev. Zvyšných 35 obvodných kôl sa bude konať začiatkom roku 2012.
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Cieľom súťaže bolo, aby si žiaci základných škôl overili a precvičili vedomosti získané
učivom Ochrana človeka a prírody, so zameraním na disciplíny, umožňujúce prípravu detí na
možné riziká, vyplývajúce zo živelných pohrôm, havárií, katastrof, teroristických útokov,
vybudovali a upevnili si návyk poskytnúť pomoc iným v prípade mimoriadnych udalostí
a precvičili si učivo v reálnom živote.
ObÚ vykonali v roku 2011 kontroly uskutočňovania CNP obcí i právnických osôb,
a to aj na úseku podpory obrany štátu a krízového riadenia. Niektoré ObÚ však túto úlohu
neplnili dostatočne, napr. ObÚ Stropkov, ObÚ Kežmarok, ObÚ Bardejov, ObÚ Stará
Ľubovňa – vzhľadom na počet obcí vo svojom územnom obvode vykonali len málo kontrol.
ObÚ koordinovali činnosť podnikateľov a právnických osôb pri CNP v zmysle podpísaných
zmlúv o budúcich zmluvách s vytipovanými podnikateľskými subjektmi, ktoré v období
krízovej situácie môžu zabezpečovať vecné prostriedky, nehnuteľnosti, resp. pracovnú
povinnosť pre potreby ozbrojených síl, alebo sú subjektmi HM. Ako spôsob nácviku
koordinácie pri plnení spoločných úloh boli využité aj plánované cvičenia výkonných orgánov
(krízových štábov), resp. štábov podnikateľských subjektov.
Hospodárenie s materiálom CO v pôsobnosti ObÚ bolo v roku 2011 realizované
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 so Zameraním činnosti obvodných úradov v roku 2011. Ťažisko
plnenia úloh bolo položené na tie úlohy, ktoré nevyžadovali finančné prostriedky, resp. sa dali
plniť s pridelenými obmedzenými zdrojmi.
Dôraz bol položený na plnenie úloh inventarizácie a následného aktualizovania
zmluvných vzťahov s právnickými a fyzickými osobami, vrátane obcí. V stanovenom
termíne inventarizáciu vykonalo 99 percent objektov. Pravidelne bola upresňovaná evidencia
materiálu CO
vedená v programe Evidencia materiálu CO. Preúčtovacie doklady,
zakladajúce zmeny v evidencii pohybov materiálu boli vyhotovované a zasielané na sekciu.
V kontrolnej činnosti skladov materiálu CO boli dosiahnuté vcelku dobré výsledky.
Zaviedol sa proces diferencovaného odmeňovania skladníkov materiálu CO obcí v závislosti
na kvalite skladovania. Zo záverov kontrolnej činnosti vykonanej na ObÚ vyplynulo, že
hospodáreniu s materiálom CO bola v roku 2011 venovaná pozornosť, priamo úmerná
prideleným finančným prostriedkom.
Splnené boli aj úlohy spojené so zhromažďovaním materiálu, určeného na skúšky
a opravy a aj materiálu,
určeného na typové vyradenie. Objem materiálu CO,
sústreďovaného do VTÚ, sa podarilo udržať na hranici cca 200 tisíc kusov a súprav, pričom
najviac bolo prostriedkov individuálnej ochrany. V objeme sú započítané aj prístroje
a technika sústredená v rámci trojročného cyklu ciachovania. V dôsledku úsporných opatrení
bol narušený cyklus organizovania pravidelných dvojdňových odborných zhromaždení,
na ktorých dochádzalo k výmene skúseností medzi materiálovými hospodármi navzájom, ale
aj k získavaniu spätnej väzby zamestnancami sekcie. Táto skutočnosť sa začala prejavovať na
nižšej účasti na zhromaždeniach. Pre budúcnosť sa však takéto úsporné opatrenia môžu
negatívne prejaviť na celkovom plnení úloh hospodárenia už aj s ohľadom na neustále
personálne zmeny. V oblasti znižovania diverzifikácie materiálu znižovaním počtu skladov sú
možnosti nevyžadujúce finančné prostriedky vyčerpané a úloha sa zabezpečuje čím ďalej tým
ťažšie.
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Záver
Na základe uvedeného vyhodnotenia plnenia úloh je možné konštatovať, že stanovené
ciele a opatrenia boli ObÚ v sídle kraja na rok 2011 splnené.
V súlade s aktuálnymi potrebami stanovujem O bÚ v síd le kraja pri plnení úloh
IZS, CO obyvateľstva, krízového riadenia, HM, CNP, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu CO a humanitárnej pomoci v roku 2012 nasledujúce hlavné ciele:
1. Zlepšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia a koordinačnú činnosť
pri riešení krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi KŠ na všetkých
úrovniach.
2. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti KŠ
ObÚ v sídle kraja a KŠ ObÚ.
3. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva, a tým vytvárať podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení v oblasti CO obyvateľstva.
4. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných komisií,
jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy.
5. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním na aktualizáciu evidenčných
listov ochranných stavieb a dokumentáciu chránených pracovísk.
6. Skvalitňovať posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
požiadaviek CO na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a posudzovanie
technických parametrov zariadení CO.
7. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a spolupracovať na Analýze rizík po jej schválení vládou SR.
8. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti zamestnancov z odborov CO
a KM, potrebné na riešenie následkov mimoriadnej udalosti.
9. Organizovať súťaž mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný rozmer
formou výmeny družstiev.
10. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe autonómnych
systémov varovania a vyrozumenia pri stanovení územia potrebného pokryť varovným
signálom.
11. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP
a zdokonaliť ich odbornú pripravenosť na úseku podpory obrany štátu cestou vykonania
mobilizačných cvičení určených subjektov v súčinnosti s orgánmi špecializovanej štátnej
správy a samosprávy.
12. Dôsledne dbať na hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu,
určených na financovanie výdavkov na HM u orgánov miestnej štátnej správy,
skvalitňovať technické prostredie na prácu s jednotným informačným systémom
hospodárskej mobilizácie EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIP) a zabezpečiť personálnu
stabilitu zamestnancov určených pre prácu s týmto informačným systémom.
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13. Zabezpečovať a zdokonaľovať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ
pôsobnosti a zamestnancov obcí na úseku HM.

vo svojej

14. Koordinovať činnosť ObÚ v svojej pôsobnosti pri realizácii úloh na úseku HM.
15. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom CO 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 s dôrazom na zvyšovanie kvality skladovania,

-

zvýšenie frekvencie a množstvo materiálu odsúvaného do VTÚ,

-

diverzifikovanie finančných prostriedkov s cieľom zabezpečiť kontinuálne sa
prelínajúce úlohy hospodárenia s materiálom.

16. Po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ v sídle
kraja koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu sekcii
zaužívaným spôsobom a zabezpečovať vrátenie zapožičaného materiálu.
17. Koordinačnou a riadiacou činnosťou zabezpečiť efektívne plnenie úloh KS IZS s cieľom
minimalizovať časový úsek od tiesňového volania po začatie koordinovanej pomoci
záchranných zložiek osobám v tiesni.
Opatrenia k jednotlivým cieľom:
K cieľu č. 1
1.

Podieľať sa na organizačnom zabezpečení a vykonaní kurzu lektorov KŠ ObÚ.
T: do 30. septembra

2.

Vykonať odborné zhromaždenie zamestnancov ObÚ v sídle kraja, zodpovedných
za plnenie úloh a opatrení v oblasti krízového riadenia.
T: do 30. septembra

3.

Vypracovať prehľad odbornej prípravy a cvičení na úseku krízového riadenia,
vykonávaných ObÚ.
T: do 15. februára

4.

Spolupracovať s VTÚ pri vykonaní odbornej prípravy členov KŠ ObÚ.
T: do 30. septembra

5.

Podieľať sa na spolupráci a vzájomnej pomoci pri prevencii pred katastrofami
a pomoci pri katastrofách s okolitými štátmi.
T: priebežne

K cieľu č. 2
1.

Spolupracovať s VTÚ pri vykonaní odbornej prípravy tajomníkov KŠ ObÚ v sídle
kraja.
T: do 30. septembra
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2.

Vykonať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ v sídle kraja, ktorí plnia úlohy
na úseku krízového riadenia.
T: do 30. novembra

3.

Podieľať sa na príprave dokumentácie cvičení, vykonávaných ObÚ.
T: priebežne

K cieľu č. 3
1.

Riadiť a koordinovať precvičenie plánov ochrany obyvateľstva ObÚ
s pracovníkmi podnikov kategórie B a jadrových zariadení. Precvičenie pripraviť
a vykonať v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy a samosprávy. Termín
precvičenia nahlásiť sekcii štyri týždne pred jeho vykonaním.
T: priebežne

2.

Upraviť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva na úseku protiradiačných,
protichemických a protibiologických opatrení podľa členenia, vyplývajúceho
z novej úpravy obsahu dokumentácie vo všeobecne záväzných právnych
predpisoch a zaslať dokumentáciu v elektronickej podobe sekcii.
T: do 31. augusta

3.

Podieľať sa v spolupráci s KCHL na zabezpečení a realizácii úloh spojených
s kontinuálnym radiačným monitorovaním, so zberom a vyhodnocovaním
nameraných radiačných dát a reakciou na zaznamenanie výstrahy.
T: priebežne

4.

Zabezpečovať v spolupráci s KCHL plnenie úloh periodického radiačného
monitorovania.
T: I. polrok: marec – apríl
II. polrok: september – október

5.

Vykonať odber 3 – 5 vzoriek pôdy tak, aby bolo postupne zmapované celé územie
obvodu. Vzorky pôd doručiť KCHL do jedného mesiaca po ich odobratí.
T: priebežne

6.

Zabezpečovať posudzovací a schvaľovací proces plánov ochrany obyvateľstva
pre prípad nehody alebo havárie jadrového zariadenia.
T: priebežne

7.

Plniť úlohy, spojené so zabezpečením zverejňovania informácií podľa § 15a
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.
T: priebežne
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K cieľu č. 4
1.

Aktualizovať plán evakuácie k 31. decembru predchádzajúceho roka a zabezpečiť
jeho predloženie v súlade s § 11 ods. 6 vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z.
o zabezpečovaní evakuácie.
T: podľa vyhlášky

2.

Vykonať odbornú prípravu a precvičenie členov evakuačných komisií.
T: 2 x v roku

3.

Zovšeobecniť závery z praktických precvičení členov evakuačných komisií
a zaslať o nich informáciu sekcii.
T: do 15 dní po vykonaní cvičenia

4.

V prípade potreby na základe zistených nedostatkov po praktickom precvičení
členov evakuačných komisií, zabezpečiť dopracovanie plánov evakuácie vrátane
odborného zabezpečenia.
T: 2 x v roku

5.

Zabezpečiť aktualizáciu súhrnných prehľadov ubytovacích a stravovacích kapacít.
Informáciu o aktualizácii prehľadov vrátane tabuľkovej časti za kraj zaslať sekcii.
T: január – december

K cieľu č. 5
1.

Zabezpečiť a koordinovať aktualizáciu plánu ukrytia obcami a právnickými
osobami.
T: január – február

2.

Upresňovať údaje v evidenčných listoch ochranných stavieb so zameraním
na správnosť technických údajov a relevantnosť údajov o vlastníkovi, resp.
správcovi ochrannej stavby a viesť ich evidenciu v registri evidenčných listov.
T: priebežne

3.

Podieľať sa na novelizácii vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok
zariadení CO.
T: január – jún

K cieľu č. 6
1.

Uplatňovať stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek CO
pri prerokúvaní územnotechnických podkladov a územného plánu regiónu,
územných plánov obcí a zón, v územnom konaní, v stavebnom konaní
a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia CO vydávaním záväzných stanovísk.
T: priebežne
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K cieľu č. 7
1.

V súčinnosti s orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy a s právnickými
osobami vykonať aktualizáciu „Analýzy územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“.
T: január – február

2.

Vykonať opravu a doplnenie dokumentu „Analýza územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“ v zmysle novelizovaného operatívneho pokynu
pre obvodné úrady č. 13/XXVI/12 z 26. 11. 2008.
T: máj – jún

K cieľu č. 8
1.

Zabezpečiť u obyvateľstva v čo najväčšej miere osvojenie si zásad správania sa
pri mimoriadnych udalostiach dostupnými formami prípravy na CO v súlade
s rozdelením problematiky prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc v cykle
troch rokov.
T: priebežne celý rok

K cieľu č. 9
1.

Zorganizovať obvodné kolá súťaže mladých záchranárov CO školského roku
2011/2012.
T: marec – apríl

2.

Zorganizovať krajské kolá súťaže mladých záchranárov CO školského roku
2011/2012.
T: máj

3.

Zorganizovať majstrovstvá Slovenskej republiky mladých záchranárov CO
školského roku 2011/2012 v Košickom kraji.
T: jún

4.

Zorganizovať obvodné kolá mladých záchranárov CO školského roku 2012/2013.
T: september – október

K cieľu č. 10
1.

Podieľať sa na pravidelnom preskúšavaní a vyhodnocovaní siete sirén
a autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v kraji.
T: priebežne

2.

Spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe
a prevádzke autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
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v kraji so zameraním na stanovenia oblasti ohrozenia územia a pokrytia
výstražným signálom.
T: priebežne
3.

Uzatvoriť dohody o zabezpečovaní včasného varovania a vyrozumenia
so všetkými právnickými osobami a fyzickými osobami prevádzkujúcimi
autonómny systém varovania a vyrozumenia pripojenými do republikovej siete
sirén.
T: do 3 mesiacov po pripojení

4.

Vykonávať kontrolu u právnickým osôb a fyzických osôb, ktoré sú povinné
prevádzkovať autonómny systém varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
T: priebežne

5.

Spolupracovať s generálnym dodávateľom systému varovania a vyrozumenia
pri plnení úloh súvisiacich s vykonávaním obmeny hardvérového a softvérového
vybavenia ObÚ.
T: v priebehu vykonávania
obmeny

6.

Spolupracovať s dodávateľom diela k projektu „Systém včasného varovania EWS
UA SR“ pri výstavbe varovacích prvkov v oblastiach ohrozených záplavami
v okresoch Michalovce a Trebišov a riadiaceho systému varovania tohto systému
na Obvodnom úrade Košice.
T: ObÚ Košice - do 30. septembra

K cieľu č. 11
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.
T: priebežne

2.

Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane v znení neskorších predpisov ObÚ
Bratislava, ObÚ Pezinok a ObÚ Trenčín v súčinnosti s ÚVS Bratislava a ÚVS
Trenčín vykonať mobilizačné cvičenie, v rámci ktorého precvičiť plnenie úloh
na úseku obrany štátu v čase po vypovedaní vojny alebo vyhlásení vojnového
stavu.
T: ObÚ Bratislava - máj
ObÚ Trenčín - september

3.

V oblasti CNP na úseku podpory obrany štátu precvičiť v súčinnosti s príslušnou
ÚVS doručovanie doporučených zásielok a činnosť odvodného strediska
po vzniku krízovej situácie.
T: marec – október

4.

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
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obnovy po narušení a spoluprácu s ozbrojenými silami SR a ich podporu v mieri i
počas krízových situácií.
T: priebežne
5.

V súčinnosti s príslušnou ÚVS vykonať odbornú prípravu určených zamestnancov
ObÚ v územnom obvode kraja, zameranú na spoločné riešenie úloh na úseku
obrany štátu.
T: máj – november

6.

V oblasti CNP precvičiť súčinnosť s orgánmi samosprávy pri plnení úloh na úseku
podpory obrany štátu s dôrazom na doručovanie doporučených zásielok, riešenie
požiadavky vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) na vypracovanie
pracovnej povinnosti pre lekárov a zdravotné sestry a vypracovanie príkazov
na poskytnutie objektov pre ozbrojené sily.
T: máj – november

7.

V súčinnosti s príslušným VÚC koordinovať prípravu a zabezpečenie plnenia
úloh potrebných na obranu štátu ObÚ a obcami v územnom obvode kraja.
T: priebežne

8.

Prijímať opatrenia a ukladať úlohy potrebné na obranu štátu ObÚ v územnom
obvode kraja a v spolupráci s príslušnou ÚVS koordinovať plnenie týchto úloh.
T: priebežne

9.

Koordinovať činnosť obcí pri plnení úloh na úseku obrany štátu.
T: priebežne

10.

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.
T: priebežne

11.

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.
T: priebežne

12.

Podľa § 10 ods. 1 písm. b) a § 17 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení
neskorších predpisov spolupracovať s ÚVS pri získavaní údajov o fyzických
osobách (zdravotná sestra a zdravotnícky laborant), ktorým môže byť v čase
vojny a vojnového stavu uložená pracovná povinnosť.
T: priebežne

13.

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.
T: priebežne
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14.

Podieľať sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.
T: priebežne

15.

Podľa § 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovať
požiadavku na schválenie počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu, ktorú predloží MV SR.
T: do 30. decembra

16.

Podľa § 17 ods. 8 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaslať príslušným
ÚVS schválený počet občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu
službu a ich menný zoznam.
T: do 31. januára

17.

Podľa § 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.
T: do 30. decembra

K cieľu č. 12
1.

Koordinovať s ObÚ predkladanie požiadavky na štruktúru, zloženie a účelnosť
využitia finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania opatrení HM
na roky 2012 – 2014.
T: do 15. februára

2.

Zabezpečiť predloženie požiadaviek na finančné prostriedky pre plnenie opatrení
HM na roky 2013 – 2015 v JISHM/EPSIS.
T: do 15. marca

3.

Koordinovať s ObÚ dodržiavanie finančnej disciplíny pri nakladaní s pridelenými
finančnými prostriedkami.
T: priebežne

4.

V stanovených termínoch vykonávať rozbory hospodárenia s finančnými
prostriedkami a s majetkom štátu určeným na účely HM, ich vyhodnotenie zaslať
elektronickou formou v JISHM/EPSIS.
T: 2 x ročne, do:
- 28. januára za rok 2011
- 20. júla za predchádzajúci polrok

5.

Zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov ObÚ určených pre prácu
s JISHM/EPSIS, zabezpečovať sústreďovanie a aktualizáciu informácií na ObÚ,
od obcí a subjektov HM v územnej pôsobnosti kraja.
T: priebežne

6.

Vykonať vyhodnotenie plnenia opatrení HM na úseku krízového plánovania
a správy majetku štátu určeného na účely HM za rok 2011.
T: do 29. februára
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K cieľu č. 13
1.

Vykonať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ na úseku krízového plánovania
HM, vedenia evidencií v JISHM/EPSIS, financovania HM a hospodárenia
s majetkom určeným na účely HM.
T: 2 x v roku

2.

Vykonať odbornú prípravu zamestnancov na úseku krízového plánovania HM
na plnenie hlavných úloh pre úsek HM.
T: apríl

K cieľu č. 14
1.

Riadiť a koordinovať činnosť ObÚ v územnom obvode kraja pri vykonávaní
opatrení HM podľa § 5 písm. e), r) alebo t) zákona č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii.
T: priebežne

2.

Spolupracovať s ObÚ pri usmerňovaní obcí pri ich povinnosti zriaďovať výdajne
odberných oprávnení a vykonávať ich kontrolu vo svojom územnom obvode.
T: priebežne

3.

Koordinovať ObÚ pri uplatňovaní požiadaviek obcí na vykonávanie opatrení HM
a pri nariadení vykonávania HM.
T: priebežne

4.

Uplatňovať požiadavky ObÚ, obcí v územnom obvode kraja a VÚC
na vykonávanie opatrení HM na vecne príslušných ústredných orgánoch štátnej
správy.
T: priebežne

5.

Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databáz v JISHM/EPSIS, koordinovať ObÚ
vo svojej pôsobnosti pri aktualizácii databáz a krízových plánov.
T: priebežne

6.

Zabezpečiť aktualizáciu krízových plánov subjektov HM.
T: do 31. marca

7.

Spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami pri naplňovaní
databázy JISHM/EPSIS.
T: priebežne

K cieľu č. 15
1.

Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2011
aktualizovať zmluvy o výpožičke materiálu CO medzi sekciou a ObÚ.
T: do 30. apríla

2.

Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2011
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aktualizovať zmluvy o výpožičke materiálu CO medzi ObÚ a právnickými
osobami a fyzickými osobami, vrátane obcí.
T: do 30. mája
3.

Zabezpečovať ekologickú likvidáciu neupotrebiteľného (ostatného) materiálu CO
v správe ObÚ, koordinovať činnosť pri ekologickej likvidácii materiálu CO.
T: marec – október

4.

V súlade s výzvou VTÚ na vykonanie ciachovania dozimetrickej techniky
sústrediť dozimetrickú techniku na ciachovanie a vytvoriť podmienky
na vykonanie ciachovania stacionárnych hlásičov úrovne radiácie.
T: január – november

5.

Sústreďovať materiál CO do VTÚ prednostne zo zrušených objektov.
T: 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 SR.
T: január – november

7.

Zabezpečiť uplatnenie požiadaviek na skúšky a opravy materiálu určeného
pre jednotky CO vo VTÚ.
T: február – marec

8.

V návrhu rozpočtu na rok 2013 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.)
T: podľa pokynov k spracovaniu
rozpočtu

9.

Zabezpečiť účasť na odborných zhromaždeniach materiálových hospodárov
s materiálom CO a zabezpečiť realizáciu úloh z nich vyplývajúcich.
T: marec – október

10.

Zabezpečovať úlohy, spojené so zavedením novšej verzie programu evidencie
materiálu CO a pravidelne ku koncu kvartálu aktualizovať dáta a odoslať ich
do VTÚ.
T: podľa pokynov sekcie

11.

Koordinovať a kontrolovať plnenie úloh materiálovými hospodármi ObÚ
spadajúcich do kompetencie ObÚ v sídle kraja.
T: január – december

12.

Pokračovať v znižovaní počtu skladov materiálu CO.
T: február – október

13.

Odosielať prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva zo zrušených objektov
do VTÚ, prostriedky bez kontroly nepresúvať na iné objekty.
T: február – október
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14.

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, resp. podľa dohody priamo do Železiarní Podbrezová, a. s.
T: február – október

15.

Dokončiť stiahnutie centrálne určeného neupotrebiteľného materiálu CO
na likvidáciu (rádiostanice typu RF-10 a k nim patriace príslušenstvo, zdravotnícke
brašne a zásobníky).
T: február – máj

16.

Spolupracovať s VTÚ pri demontážach hlásičov úrovne radiácie typu DC-4A.
T: február – október

17.

Zabezpečiť účelné a efektívne
pri hospodárení s materiálom CO.

vynakladanie

finančných

prostriedkov

T: priebežne
18.

Evidenciu materiálu CO viesť v súlade so všeobecne záväznými predpismi
a odbornými pokynmi Ministerstva vnútra SR, preúčtovacie doklady dokladajúce
pohyby materiálu mimo obvod zasielať v dvoch výtlačkoch do VTÚ
T: priebežne

19.

Zabezpečiť evidenciu vypožičaného materiálu CO v programe SAP.
T: podľa pokynov sekcie

K cieľu č. 16
1.

Odporúčať sekcii žiadosti obcí na poskytnutie materiálnej pomoci pri vzniku
mimoriadnych udalostí.
T: priebežne

2.

Podieľať sa na kontrole efektívnosti využívania zapožičanej materiálnej pomoci
obciam.
T: priebežne

3.

Dohliadať na vrátenie materiálu sekcii v stave, spôsobilom na ďalšie využívanie.
T: priebežne

K cieľu č. 17
1.

Zabezpečovať nepretržitú prevádzku informačnej a komunikačnej infraštruktúry
IZS na koordinačných strediskách.
T: priebežne

2.

Po vybudovaní centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska pravidelne
aktualizovať štandardizované postupy (referenčné scenáre) integrovanej odozvy
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na pomoc v tiesni, pri vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie
vo väzbe na ochranu obyvateľstva a krízové riadenie.
T: priebežne
3.

Podieľať sa v spolupráci s VTÚ CO Slovenská Ľupča na realizácii cyklickej
centralizovanej odbornej prípravy personálu IZS pre využívanie systému podpory
riadenia a spracovania informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre
IZS.
T: priebežne

Ukladám:
Vypracovať a predložiť informáciu o plnení opatrení za rok 2012. Informáciu zaslať
na sekciu.
T: do 30. novembra
Kontroly plánované v roku 2012
Sekcia vykoná kontrolu na zistenie stavu plnenia úloh a opatrení stanovených zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 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, v oblasti CNP a krízového
riadenia a zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v
znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
274/1993 Z.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 v subjektoch:
1.

ObÚ v sídle kraja Nitra, ObÚ Komárno, ObÚ Štúrovo, ObÚ Levice, ObÚ Nové
Zámky, ObÚ Šaľa, ObÚ Topoľčany, vybraná obec a vybraný objekt.
T: marec – apríl

2.

ObÚ v sídle kraja Banská Bystrica, ObÚ Brezno, ObÚ Lučenec, ObÚ Rimavská
Sobota, ObÚ Žiar nad Hronom, ObÚ Veľký Krtíš, ObÚ Zvolen, vybraná obec
a vybraný objekt.
T: september – október
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