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Pokyn
generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje rozsah, štruktúra a spôsob
vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a
ochrany utajovaných skutočností

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Číslo: IZCO-COKR3-2012/000265-002
Bratislava 25. marca 2012
Vybavuje: Ján Kubiš
Číslo telefónu: 02/4859 2054
Číslo faxu: 02/4859 3340

Podľa ustanovenia § 6 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
ustanovujem:
Čl. 1
Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „sekcia“) vydáva „Pokyn na zabezpečenie vedenia
dokumentácie obvodného úradu1) na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu, integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných
skutočností“ (ďalej len „pokyn").

1)

§ 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Predmet úpravy
V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov2), pokyn upravuje
rozsah, štruktúru a spôsob vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku civilnej
ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, integrovaného
záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností.
Gestorom vedenia dokumentácie upravenej týmto pokynom je odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia obvodného úradu (ďalej len „odbor“), ktorý vypracúva a vedie
dokumentáciu na zabezpečenie výkonu štátnej správy obvodného úradu na úsekoch
a)

vnútorného riadenia činnosti odboru a zabezpečenia plnenia úloh podriadenými
a spolupracujúcimi subjektmi,
b) civilnej ochrany obyvateľstva,
c) krízového riadenia,
d) hospodárskej mobilizácie,
e) obrany štátu,
f) integrovaného záchranného systému,
g) ochrany utajovaných skutočností.

Dokumentácia na vnútorné riadenie činnosti odboru
a na zabezpečenie plnenia úloh so spolupracujúcimi subjektmi
Čl. 3
Zameranie činnosti
(1) Zameranie činnosti na príslušný rok vypracúva obvodný úrad v sídle kraja pre
obvodné úrady v územnom obvode kraja. Obvodný úrad Bratislava a Obvodný úrad Košice
okrem toho aj pre mestské časti, pre právnické osoby a fyzické osoby vo svojom územnom
obvode a obvodný úrad pre obce, právnické osoby a fyzické osoby vo svojom územnom
obvode.
(2) Zameranie činnosti môže obvodný úrad v sídle kraja zaslať na samosprávny kraj
v rámci potrebnej spolupráce pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení3).

2)

3)

Napríklad ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s ním
súvisiace vyhlášky, zákon 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, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č.
570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb.
o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového dozoru č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad
nehody alebo havárie, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších
predpisov, zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z..
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Čl. 4
Ročný plán činnosti odboru obvodného úradu na rok
(1) Ročný plán činnosti odboru obvodného úradu v sídle kraja na rok... je základným
plánovacím dokumentom. Vypracúva sa na kalendárny rok a vychádza zo „Zamerania
činnosti obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh integrovaného záchranného systému,
civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného
núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a
humanitárnej pomoci“ na príslušný rok (ďalej len „zameranie činnosti“), vypracovaného
sekciou a obsahuje úlohy a opatrenia v oblasti
a) organizačnej a plánovacej činnosti a zabezpečenia služobnej a pracovnej pohotovosti,
b) vzdelávania a odbornej prípravy,
c) ochrany obyvateľstva (hlásna a informačná služba, ukrytie a evakuácia, núdzové
zásobovanie a ubytovanie, protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia,
príprava na civilnú ochranu obyvateľstva, územné a stavebné konanie, edičná
a propagačná činnosť),
d) hospodárenia s materiálom civilnej ochrany,
e) krízového riadenia,
f) hospodárskej mobilizácie,
g) obrany štátu,
h) budovania a zabezpečovania činnosti integrovaného záchranného systému,
i) ochrany utajovaných skutočností,
j) kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy (na úseku krízového
riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany utajovaných
skutočností).
(2) Ročný plán činnosti odboru obvodného úradu na rok.... je základným plánovacím
dokumentom. Vypracúva sa na kalendárny rok a vychádza zo zamerania činnosti vydaného
obvodným úradom v sídle kraja a obsahuje úlohy a opatrenia v oblasti
a) organizačnej a plánovacej činnosti a zabezpečenia služobnej a pracovnej pohotovosti,
b) vzdelávania a odbornej prípravy,
c) ochrany obyvateľstva (hlásna a informačná služba, ukrytie a evakuácia obyvateľstva,
núdzové zásobovanie a ubytovanie, protiradiačné, protichemické a protibiologické
opatrenia, príprava na civilnú ochranu obyvateľstva, územné a stavebné konanie, edičná
a propagačná činnosť),
d) hospodárenia s materiálom civilnej ochrany,
e) krízového riadenia,
f) hospodárskej mobilizácie,
g) obrany štátu,
h) ochrany utajovaných skutočností,
i) kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy, (na úseku krízového
riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu a ochrany utajovaných
skutočností).
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Čl. 5
Harmonogram plnenia úloh
Harmonogram plnenia úloh vypracúva odbor na jednotlivé mesiace. Obsah
harmonogramu plnenia úloh vychádza z ročného plánu činnosti odboru, zamerania činnosti
a aktuálnych úloh odboru.
Čl. 6
Zabezpečenie služobnej a pracovnej pohotovosti
(1) Obvodný úrad zabezpečuje služobnú alebo pracovnú pohotovosť v zmysle
ustanovení osobitného predpisu4) a interného predpisu5).
(2) Obvodný úrad vypracúva dokumenty, ktoré zabezpečujú systém vyrozumenia
osôb a subjektov určených na vyrozumenie. Ich aktualizáciu vykonáva v súlade
s usmernením6) sekcie a vypracúva dokumenty
a) plán vyrozumenia subjektov určených do systému vyrozumenia,
b) metodika činnosti odboru pre prípad vypovedania vojny, vyhlásenia vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie,
c) záznam o vyrozumení subjektov a určených osôb,
d) prehľad o neprítomnosti zamestnancov a riešenia náhrady po celý čas neprítomnosti
zamestnanca.

Dokumentácia na úseku civilnej ochrany
Čl. 7
Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalosti
Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalosti sa vypracováva v zmysle
ustanovení interného predpisu7) a je základným dokumentom pre vypracovanie plánovacej
dokumentácie v oblasti civilnej ochrany.
Čl. 8
Plán ochrany obyvateľstva
Plán ochrany obyvateľstva8) je dokument, ktorý obsahuje úlohy, opatrenia a postupy na
zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.
4)

5)

6)

7)

8)

Smernica vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky,
schválenej jej uznesením č. 996 zo 14. decembra 2005.
Smernica MV SR č. CO-239-11/OOO-2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej
a pracovnej pohotovosti na obvodných úradoch v sídle kraja a obvodných úradoch za účelom plnenia
neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného
stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti v znení Smernice MV
SR č. KMCO-464/KM-2007 zo dňa 28. 1. 2008.
Vyrozumenie subjektov potvrdených bezpečnostnou radou v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle
kraja č. IZKM-OIZS2-2011/000525-001 z 2. augusta 2011.
Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na vypracovanie
Analýzy územia z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí, uverejnený v Operatívnych pokynoch
Sekcie verejnej správy MV SR č. 13/XXVI/12 z 26. novembra 2008.
§ 3 zákona č. 42/1994 Z. z..
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Čl. 9
Dokumentácia protiradiačných, protichemických a
protibiologických opatrení
Dokumentácia protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení je
súčasťou plánu ochrany obyvateľstva a vypracúva sa v rozsahu ustanovenom osobitnými
predpismi. Obsahuje
a)

opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri
mimoriadnej udalosti spojenej s ich únikom9),
b) dokumentáciu radiačného monitorovania10).
Čl. 10
Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a
vyrozumenia osôb
Obsah dokumentácie na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia
osôb je vypracovávaný v zmysle ustanovení interného predpisu11).
Čl. 11
Plán evakuácie
Plán evakuácie je vypracovávaný v obsahu a štruktúre, ktorý vymedzuje osobitný
predpis12). Obvodné úrady v sídle krajov Prešov, Košice a príslušné obvodné úrady a obce
vedú Zámer evakuácie z pohraničného územia, ktoré sa predpokladá vyčleniť pre potreby
operačnej činnosti Ozbrojených síl Slovenskej republiky čase vojnového stavu a v čase vojny.
Čl. 12
Plán ukrytia
Plán ukrytia je vymedzený osobitným predpisom13). Pozostáva z textovej a grafickej
časti. V textovej časti sa uvádzajú údaje podľa prílohy č. 12 až 16 tohto predpisu. Grafická
časť plánu ukrytia sa vypracúva samostatne na mapách a obsahuje údaje o rozmiestnení
a kapacitách odolných úkrytov a plynotesných úkrytov, údaje o počte jednoduchých úkrytov
budovaných svojpomocne podľa prílohy č. 12 až 16 citovaného predpisu.
Čl. 13
Povodňový plán záchranných prác
Povodňový plán záchranných prác sa vypracúva v nadväznosti na povodňový plán
zabezpečovacích prác a vypracúva ho obvodný úrad v sídle kraja a obvodný úrad podľa
9)

10)

11)

12)
13)

Príloha č. 3 vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z .z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok v znení neskorších predpisov.
Metodické usmernenie o postupe pri radiačnom monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného
monitorovania, č. XXVI/3 z 23. marca 2011 uverejnené v Operatívnych pokynoch Sekcie verejnej správy
MV SR, čiastka 3.
Pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na zabezpečovanie
riadenia hlásnej služby civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu, č. p.: KM
CO-5/CO-2008 z 13. marca 2008, uverejnený v čiastke 5 Operatívnych pokynov Sekcie verejnej správy MV
SR zo dňa 14. marca 2008.
§ 11 vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov.
Vyhláška MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany .
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osobitného predpisu14). Povodňový plán záchranných prác a povodňový plán zabezpečovacích
prác tvoria povodňový plán, ktorý je dokument organizačného a technického charakteru.
Čl. 14
Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a
riadenia záchranných prác
Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a riadenia záchranných prác na úrovni
obvodného úradu v sídle kraja a obvodného úradu sa vedie v rozsahu a štruktúre podľa
ustanovení osobitného predpisu15).
Čl. 15
Dokumentácia prípravy na civilnú ochranu
(1) Dokumentáciu odboru v oblasti prípravy na civilnú ochranu tvorí „Plán prípravy
na civilnú ochranu“ a obsahuje:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

plán prípravy
a) komisií,
b) jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia,
c) obcí a iných právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov,
d) obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie
prvej pomoci,
prehľad o vyškolení a pripravenosti podľa bodu 1 písm. a) až d),
dokumentáciu prípravy na civilnú ochranu podľa bodu 1 písm. a) až d),
prehľad a dokumentáciu vykonaných metodických nácvikov a cvičení,
prehľad o preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti,
prehľad o dohodách uzatvorených v oblasti prípravy na civilnú ochranu16),
prehľad o odborne spôsobilých osobách oprávnených vykonávať prípravu na civilnú
ochranu.

(2) Plán prípravy na civilnú ochranu vypracúva obvodný úrad v sídle kraja v rozsahu
pôsobnosti podľa § 13 a obvodný úrad v rozsahu pôsobnosti podľa § 14 zákona o civilnej
ochrane obyvateľstva, na príslušný rok.
Čl. 16
Hospodárenie s materiálom civilnej ochrany
V oblasti hospodárenia s materiálom civilnej ochrany sa u obvodných úradov
vypracováva a vedie
a)

prehľad zapožičaného materiálu civilnej ochrany (zmluvy o výpožičke vrátane príloh,
inventarizačné zápisy, inventúrne súpisy),
b) evidencia účtovných dokladov týkajúcich sa materiálu civilnej ochrany (denník
účtovných dokladov vrátane dokladov),
c) prehľad pohľadávok po objektoch a doklady o ich vymáhaní,
14)

15)

16)

§ 10 ods. 1 a ods. 3 zákona č. 7/2010 z. z. o ochrane pred povodňami. Vyhláška Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových
plánov a postup ich schvaľovania.
Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania
jednotiek civilnej ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z.
Napr.: Dohoda s verejnoprávnou inštitúciou s humanitárnym poslaním.
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d) evidencia vykonaných kontrol skladov materiálu civilnej ochrany v súlade
s usmernením17),
e) evidencia o uplatnených požiadavkách na mimoriadne skúšky a opravy materiálu,
f) evidencia o vyplatených odmenách skladníkov materiálu civilnej ochrany v obciach
v súlade s usmernením18),
g) plán materiálno technického zabezpečenia činnosti jednotiek civilnej ochrany zriadených
pre potreby územia materiálom civilnej ochrany (založený v dokumentácii jednotiek
civilnej ochrany),
h) plán potreby finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh hospodárenia s materiálom
civilnej ochrany v aktuálnom roku,
i) program EMCO, vrátane záznamov o štvrťročnej aktualizácii dát.

Dokumentácia na úseku krízového riadenia
Čl. 17
Dokumentácia bezpečnostnej rady
(1) Dokumentáciu bezpečnostnej rady tvorí:
a) rokovací poriadok bezpečnostnej rady,
b) plán práce bezpečnostnej rady na príslušný rok,
c) doplňujúca dokumentácia bezpečnostnej rady.
(2) Rokovací poriadok bezpečnostnej rady je základným dokumentom pre jej činnosť;
upravuje jej zriadenie, postavenie, plán práce, obsah a priebeh rokovania, spôsob a formu
rozhodovania, organizačné a technické zabezpečenie a úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady.
Obsah rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady kraja je stanovený uznesením vlády
Slovenskej republiky19). Obsah rokovacieho poriadku bezpečnostnej rady obvodu je stanovený
uznesením bezpečnostnej rady kraja.
(3) Plán práce bezpečnostnej rady na kalendárny rok sa vydáva v súlade
s ustanoveniami vzorového dokumentu vydaného vládou Slovenskej republiky20).
Plán práce bezpečnostnej rady na kalendárny rok obsahuje
a)
b)
c)
d)

e)
17)

18)

19)

20)

úlohy stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, spôsob, obsah a termíny
vypracovania plánov a legislatívnych noriem pre činnosť bezpečnostnej rady,
úlohy v oblasti vnútornej bezpečnosti, poriadku a ochrany v súčinnosti s ostatnými
štátnymi orgánmi v príslušnom územnom obvode,
úlohy v oblasti súčinnosti a vytvárania bezpečnostnej infraštruktúry v príslušnom
územnom obvode,
opatrenia v oblasti zabezpečenia úloh pre potreby obyvateľstva a ozbrojené bezpečnostné
zbory v období krízovej situácie a špecifikáciu finančných zdrojov pre zabezpečenie
krízového plánovania na stupni kraj, obvod, obec,
úlohy k vykonávaniu kontrolnej činnosti,
Usmernenie MV SR pre obvodné úrady na vykonávanie kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany,
č. XXVI/3 z 5. 2. 2008.
Usmernenie MV SR pre obvodné úrady na odmeňovanie skladníkov materiálu CO pre obyvateľov obce
č. 4/XXVI/3 z 19.8.2009.
Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 153 z 26. februára 2003 v znení uznesenia vlády SR č. 1177 z
8. 12. 2004.
Rokovací poriadok bezpečnostnej rady kraja, schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 153
z 26. februára 2003 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1177 z 8. 12. 2004.
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f)

program rokovaní bezpečnostnej rady.
(4) Doplňujúcu dokumentáciu bezpečnostnej rady tvorí

a) zápisy z rokovaní bezpečnostnej rady,
b) uznesenia bezpečnostnej rady,
c) kópie „záznamu o určení“ členov bezpečnostnej rady, že sa môžu oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami (so súhlasom člena bezpečnostnej rady a v súlade
s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov),
d) prehľad predkladania hlásení príslušnej bezpečnostnej rade,
e) záznamy z kontrolnej činnosti členov bezpečnostnej rady.
Čl. 18
Dokumentácia krízového štábu
Dokumentáciu krízového štábu obvodného úradu (ďalej len „krízový štáb“) tvorí
a)

základná dokumentácia
1. štatút krízového štábu,
2. menovacie dekréty členov krízového štábu,
3. menný zoznam členov krízového štábu a členov sekretariátu krízového štábu,
4. metodika činnosti krízového štábu,
5. plán odbornej prípravy krízového štábu,

b) vykonávacia dokumentácia
1. záznam zo zasadnutia krízového štábu,
2. záznam z vykonania odbornej prípravy krízového štábu,
3. grafické znázornenie krízovej situácie (pracovná mapa - súlep mapových listov,
alebo v elektronickej podobe napríklad v geografickom informačnom systéme),
4. informácia (napr. prvotná informácia o aktivácii krízového štábu, súhrnná informačná
správa, informácia pre tlač a pod.),
5. príkaz prednostu obvodného úradu,
c)

pomocná dokumentácia, napr.: vzory jednotlivých dokumentov, prehľady osobitných
predpisov a interných aktov riadenia na úseku krízového riadenia a pod.

Dokumentácia na úseku hospodárskej mobilizácie
Čl. 19
Krízový plán
(1) Krízový plán je základným plánovacím a riadiacim dokumentom na úseku
krízového riadenia a krízového plánovania hospodárskej mobilizácie. Vypracúva sa
v písomnej forme a v elektronickej forme podľa osobitného predpisu21) v špecifickom
aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len
„JISHM/EPSIS“).

21)

§ 7 ods.2 písm. a) a ods. 9 zákona č. 179/2011 Z. z..
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(2) Krízový plán je vypracovávaný v štruktúre podľa osobitného predpisu22).
Podrobnosti o obsahu jednotlivých kapitol krízového plánu sú ustanovené interným
predpisom.
Čl. 20
Dokumentácia financovania hospodárskej mobilizácie
Dokumentáciu financovania hospodárskej mobilizácie tvorí
a)

návrh rozpočtu na príslušný rok (podklady na vypracovanie priorít a projektových listov
do rozpočtového programu hospodárskej mobilizácie cestou Ministerstva vnútra SR),
b) rozpočtové opatrenia príslušného kalendárneho roka,
c) plán výdavkov a evidencia (prehľad) čerpania finančných prostriedkov,
d) pravidelné štvrťročné vyhodnocovanie čerpania finančných prostriedkov a ročné rozbory
hospodárenia,
e) evidencia faktúr,
f) bežná korešpondencia v oblasti financovania hospodárskej mobilizácie,
g) zápisy z kontrolnej činnosti na úseku financovania hospodárskej mobilizácie.
Čl. 21
Dokumentácia evidencie a nakladania s majetkom
hospodárskej mobilizácie
Dokumentáciu evidencie a nakladania s majetkom hospodárskej mobilizácie tvorí
a) evidencia majetku hospodárskej mobilizácie, v písomnej forme a elektronickej forme
prostredníctvom JIS HM/EPSIS,
b) protokoly o prevzatí/zaradení do (vyradení z) evidencie, príjemky a výdajky, evidenčná
kniha majetku,
c) osobná karta na zverené predmety,
d) miestny inventárny zoznam,
e) inventarizácia majetku hospodárskej mobilizácie,
f) evidenčný list výpočtovej techniky,
g) výpožičková kniha,
h) kniha opráv,
i) pomocná evidencia podľa vlastného uváženia.
Čl. 22
Dokumentácia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
v období krízovej situácie
(1) Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej
situácie, sú vypracovávané v zmysle osobitných predpisov23).

22)
23)

§ 7 a § 8 Vyhlášky MH SR č. 385/2011 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z..
Zákon č. 179/2011 Z. z. a § 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii vlády a organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších predpisov. Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení a o odberných oprávneniach.
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(2) Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej
situácie obsahujú:
1.
2.
3.

spôsob vyhlasovania mimoriadnych regulačných opatrení a ich obsah,
personálne zabezpečenie komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia,
úlohy obvodného úradu pri plnení úloh a predaji životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení,
4. spôsob distribúcie nákupných poukazov a prídelových lístkov (obvodný úrad v sídle kraja
pre obvodné úrady v územnom obvode kraja a obvodný úrad pre obce vo svojom
územnom obvode; Obvodný úrad v Bratislave a Obvodný úrad v Košiciach aj pre
mestské časti),
5. úlohy obce pri plnení úloh a predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení,
6. systém a spôsob výdaja odberných oprávnení,
7. V prílohách tejto dokumentácie sú uvedené:
7.1 rozhodnutia o povinnosti obce zriadiť výdajne odberných oprávnení v obciach,
7.2 vzory nákupných poukazov, prídelových lístkov,
7.3 dodacie listy nákupných poukazov a prídelových lístkov,
7.4 prehľad predajní v obvode podľa osobitného predpisu24),
7.5 prehľad počtu obyvateľov v kraji (v obvode), podľa osobitného predpisu25),
7.6 prehľad o prevádzkárňach v kraji (v obvode), podľa osobitného predpisu26),
7.7 prehľad o výdajniach odberných oprávnení,
7.8. harmonogram výdaja odberných oprávnení obciam,
7.9 harmonogram rozvozu odberných oprávnení obciam, ktoré nemajú možnosť osobného
prevzatia,
8. prehľad o 5 % rezerve prídelových lístkov a nákupných preukazov,
9. prehľad subjektov v územnej pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja (obvodného
úradu) zaradených do systému predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne
dôležitých tovarov (dodávatelia).
Čl. 23
Evidencie na účely hospodárskej mobilizácie
(1) Obvodný úrad vedie v JISHM/EPSIS evidenciu27) právnických osôb a fyzických
osôb - podnikateľov, ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ako aj evidenciu
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré môžu byť v období krízovej situácie
určené za subjekt hospodárskej mobilizácie.
(2) Obvodný úrad vedie evidenciu fyzických osôb na účely pracovnej povinnosti pri
riešení úloh v období krízovej situácie a pre potreby subjektov hospodárskej mobilizácie
v programovom prostriedku JISHM/EPSIS; spolupracuje pritom s príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a s príslušnou pobočkou sociálnej poisťovne vo svojom územnom
obvode.
(3) Evidenciu vecných prostriedkov na účely vecného plnenia vedie obvodný úrad v
JISHM/EPSIS z evidencie dopravných prostriedkov Prezídia Policajného zboru. Evidenciu
24)

Príloha č. 2 Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2003.
Príloha č. 1 Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2003.
26)
Príloha č. 3 Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 4/2003.
27)
§ 16 ods. 1 zákona č. 179/2011 Z. z.
25)
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vecných prostriedkov, ktoré nie sú evidované na dopravných inšpektorátoch Policajného
zboru napr. evidenciu pracovných strojov vedie obvodný úrad v spolupráci so subjektmi,
právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi územného obvodu.
(4) Evidenciu nehnuteľností na účely poskytovania ubytovania ozbrojeným silám,
ozbrojeným bezpečnostným zborom a záchranným zložkám na zabezpečenie ich činnosti
v období krízovej situácie vedie obvodný úrad na základe údajov poskytnutých obcou
v JISHM/EPSIS.

Dokumentácia na úseku obrany štátu
Čl. 24
Dokumentácia na úseku obrany štátu
(1) Dokumentáciu na zabezpečenie úloh obrany štátu vypracúva obvodný úrad
v zmysle osobitných predpisov28) a interného pokynu ministerstva29).
(2) Dokumentáciu na zabezpečenie úloh obrany štátu tvorí
a) dokumentácia k ukladaniu pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
b) dokumentácia k ukladaniu povinnosti poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl
SR, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie,
c) dokumentácia k ukladaniu povinnosti poskytnúť vecný prostriedok,
d) dokumentácia pre oslobodzovanie občanov od výkonu mimoriadnej služby,
e) evidenciu v zmysle osobitných predpisov30).

Dokumentácia na úseku integrovaného záchranného systému
Čl. 25
Dokumentácia koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému
(1) Dokumentácia koordinačného strediska integrovaného záchranného systému je
vedená v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení
neskorších predpisov a interného predpisu31) .
(2) Pomocné dokumenty, predpisy, pomôcky a mapy tvoria otvorený súbor
samostatných dokumentov, ktoré v rámci činnosti koordinačného strediska umožňujú
získavať potrebné informácie pri zabezpečovaní koordinácie síl a prostriedkov záchranných
zložiek integrovaného záchranného systému, resp. sú využívané v rámci výkonu činnosti
koordinačného strediska.
28)
29)

30)
31)

Zákon č. 319/2002 Z. z.., Zákon č. 570/2005 Z. z.
Metodický pokyn MV SR pre obvodné úrady na zjednotenie postupu pri plnení úloh na úseku obrany štátu,
č. p.: KMCO-148-1/UO-2007, v znení Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie KMCO MV SR
č. KMCO-KM-243-2/2010.
§ 10 zákona č. 319/2002 Z. z., § 11 zákona č. 570/2005 Z. z.
Pokyn generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR,
prezidenta HaZZ a riaditeľa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR č. XXVI/7 z
20. decembra 2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o organizácii a fungovaní koordinačných stredísk
integrovaného záchranného systému.
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(3) Technickú dokumentáciu tvoria najmä užívateľské príručky, manuály a návody
k obsluhe prístrojov a zariadení koordinačného strediska.

Dokumentácia na úseku ochrany utajovaných skutočností
Čl. 26
(1) Dokumentáciu na úseku ochrany utajovaných skutočností v obvodnom úrade
vedie bezpečnostný zamestnanec v súlade s ustanoveniami zákona32), vykonávacími
vyhláškami33) k nemu a internými aktmi riadenia vydanými pre potreby plnenia úloh na úseku
ochrany utajovaných skutočností.
(2) Dokumentácia na úseku ochrany utajovaných skutočností je vedená na
zabezpečenie úloh v oblasti personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej
bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických prostriedkov, na zabezpečenie
priemyselnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií. Vypracovávanie tejto dokumentácie
v obvodnom úrade sa vykonáva priebežne podľa zadávaných požiadaviek a usmernení odboru
ochrany utajovaných skutočností Kancelárie ministra vnútra SR a odboru informačnej
bezpečnosti a elektronického podpisu sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
Ministerstva vnútra SR.

Záverečné ustanovenia
Čl. 27
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Dokumentácia odboru uvedená v tomto pokyne, predovšetkým dokumentácia na
úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu je
zároveň aj dokumentáciou civilného núdzového plánovania, ktorá slúži na zabezpečenie
uskutočňovania civilného núdzového plánovania orgánmi miestnej štátnej správy.
(2) Pri práci a manipulácii s dokumentmi odboru, ktoré obsahujú utajované
skutočnosti sa postupuje podľa osobitného predpisu34).

32)

Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Napríklad vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške
bezpečnostného zamestnanca, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických
prostriedkov, vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej
bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.
34)
Zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
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(3) Týmto pokynom sa zrušuje Metodický pokyn Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, integrovaného
záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností, č. p.: KMCO-51-1/KM-2008 z 11.
marca 2008.
(4) Tento pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

JUDr. Peter Majka, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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