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Metodický pokyn
sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného
postupu spracovávania ročného vyhodnotenia činnosti odborov civilnej ochrany
a krízového riadenia obvodných úradov v sídle kraja
a obvodných úradov v územnej pôsobnosti kraja

Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Č.p.: KMCO-161/CO-2009
Bratislava 2. apríla 2009
Vybavuje: Ing. Dušan Harmat
Telefón: 02/4859 3294
Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky vydáva metodický pokyn na zabezpečenie jednotného postupu spracovávania
ročného vyhodnotenia činností odborov civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len
„odbor“) obvodných úradov v sídle kraja a obvodných úradov v územnej pôsobnosti kraja.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov1) metodický
pokyn upravuje štruktúru a rozsah vyhodnotenia.
(2) Vyhodnotenie činnosti odboru obvodného úradu v sídle kraja a obvodných úradov
podľa tohto metodického pokynu sa spracováva v oblastiach:
a)
b)
c)
d)
1

krízové riadenie,
civilná ochrana obyvateľstva,
hospodárska mobilizácia a obrana štátu,
integrovaný záchranný systém.

) 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 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. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii 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, zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a s ním súvisiace vyhlášky,
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.

Čl. 2
Oblasť krízového riadenia
(1) Na úseku krízového riadenia odbor vyhodnotí:
a) vypracovanie a realizáciu plánu bezpečnostnej rady, zasadania bezpečnostnej rady,
činnosť bezpečnostnej rady, spoluprácu bezpečnostnej rady s inými štátnymi
orgánmi a vyšším územným celkom (ďalej len „samosprávny kraj“),
b) činnosť krízového štábu pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
zasadnutia krízového štábu, stav vypracovania dokumentácie krízového štábu,
c) stav vypracovania (aktualizácie) plánu činnosti obvodného úradu po vypovedaní
vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
a pracovných plánov predstavených alebo vedúcich zamestnancov,
d) koordináciu činnosti obvodných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu
a pri jej riešení,
e) spoluprácu so samosprávnym krajom, úradmi špecializovanej štátnej správy
a inými štátnymi orgánmi pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení,
f) spoluprácu s príslušnými orgánmi susedných krajov (okresov a štátov) pri príprave
na krízovú situáciu a jej riešení,
g) realizáciu plánu vyrozumenia na obvodnom úrade,
h) plnenie dohôd o spolupráci obvodného úradu na úseku krízového riadenia,
i) plnenie plánov kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia s dôrazom na
kontroly, z ktorých bol vypracovaný protokol,
j) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
(2) Na úseku prípravy a odborného vzdelávania odbor vyhodnotí:
a) vykonávanie aktivít na úseku prípravy a odborného vzdelávania,
b) vykonávanie odbornej prípravy krízových štábov, sekretariátov krízových štábov,
c) vykonávané cvičenia krízového manažmentu a nácviky (vyhodnotiť prípravu,
priebeh, skúsenosti, závery),
d) prípravu primátorov miest a starostov obcí v jeho územnom obvode,
e) odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti krízového
riadenia,
f) spoluprácu so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk
vzdelávania a prípravy,
g) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
Čl. 3
Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
(1) Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva odbor vyhodnotí:
a) spracovanie a aktualizáciu „Analýzy možného ohrozenia územia mimoriadnymi
udalosťami“,
b) spracovanie a upresňovanie plánov ochrany obyvateľstva, dokumentácie jednotiek
civilnej ochrany, dokumentácie vecných prostriedkov právnických osôb,
c) úroveň naplnenia programu CIPREGIS (vrátane aplikácií) aktualizovanými
dátami, ako aj spracovania digitalizovanej dokumentácie,
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d) kontroly stavu ochranných stavieb, plánovanie a zabezpečovanie odborných
prehliadok,
e) posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom
plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,
f) zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného
monitorovania,
g) spoluprácu so samosprávnym krajom a obcami pri vypracovaní analýzy územia
kraja, plánov ochrany obyvateľstva, zabezpečovaní evakuácie, ukrytia
obyvateľstva, príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
a preventívno výchovnej a propagačnej činnosti,
h) dohody o spolupráci obvodného úradu na úseku civilnej ochrany,
i) kontrolnú činnosť na úseku civilnej ochrany s dôrazom na kontroly, z ktorých bol
vypracovaný protokol,
j) zabezpečovanie služobnej a pracovnej pohotovosti,
k) činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách,
l) spracovanie a aktualizáciu dokumentácie jednotiek civilnej ochrany a riadenie
záchranných prác,
m) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
(2) Na úseku vyrozumenia a varovania odbor vyhodnotí:
a) vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania (skúšky sirén a pod.),
b) poruchovosť sirén vo vlastníctve obvodných úradov na území kraja,
c) znalosť obsluhy staníc „SEHIS“ u držiteľov osvedčenia o odbernej spôsobilosti na
obsluhu tohto zariadenia,
d) aktuálnosť dohôd s právnickými osobami, ktorí prevádzkujú automatizovaný
systém vyrozumenia a varovania na území kraja a prevádzkovateľmi oblastných
masovokomunikačných prostriedkov v oblasti varovania a včasného informovania
obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti,
e) zabezpečenie a využitie finančných prostriedkov na úseku vyrozumenia a
varovania,
f) vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických
zariadení (sirén), odstraňovanie zistených nedostatkov,
g) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
(3) Na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania odbor
vyhodnotí:
a) realizáciu kontrolnej činnosti na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
a výsledky kontrol,
b) uplatňovanie požiadaviek na opravy a zabezpečenie skúšok materiálu civilnej
ochrany, vykonávanie ošetrovania materiálu civilnej ochrany, uloženého v sklade
obvodného úradu,
c) uplatňovanie požiadaviek na doplnenie materiálom civilnej ochrany pre jednotky
civilnej ochrany, zriadené pre potrebu územia,
d) zabezpečenie a využitie finančných prostriedkov na hospodárenie s materiálom
civilnej ochrany,
e) prípravu a vykonávanie inventarizácie materiálu civilnej ochrany,
f) stav integrácie skladov materiálu civilnej ochrany,
g) vedenie evidencie materiálu civilnej ochrany,
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h) využitie pridelených finančných prostriedkov na civilnú ochranu zo štátneho
rozpočtu,
i) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
(4) Na úseku prípravy a odborného vzdelávania odbor vyhodnotí:
a) vykonávanie prípravy a odborného vzdelávania,
b) úroveň vykonávaných cvičení a nácvikov civilnej ochrany (vyhodnotiť prípravu,
priebeh, skúsenosti, závery),
c) vykonávanú prípravu primátorov miest a starostov obcí na civilnú ochranu v jeho
územnom obvode,
d) realizáciu preventívno výchovnej a propagačnej činnosti,
e) odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti civilnej ochrany,
f) plánovanie a vykonanie súťaží, vrátane súťaží mladých záchranárov civilnej
ochrany,
g) plánovanie a vykonanie prípravy výjazdových skupín obvodného úradu,
h) realizáciu plánov prípravy štábov a odborných jednotiek civilnej ochrany
vytvorených pre potrebu územia,
i) spoluprácu so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk
vzdelávania a prípravy,
j) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
Čl. 4
Oblasť hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
(1) Na úseku hospodárskej mobilizácie odbor vyhodnotí:
a) riadenie a koordináciu činnosti obvodných úradov vo svojej pôsobnosti,
b) využitie pridelených finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
c) plnenie úloh, súvisiacich so správou majetku štátu, určeného na úlohy
hospodárskej mobilizácie,
d) využitie programových prostriedkov hospodárskej mobilizácie (pozitíva, negatíva,
návrhy),
e) stav v zabezpečení opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov, s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení počas krízovej situácie (zabezpečenie výdajní odberných oprávnení,
dokumentácie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, atď.),
f) spoluprácu s ostatnými subjektmi na území kraja pri plnení úloh hospodárskej
mobilizácie (orgány samosprávy, špecializovaná štátna správa, iné štátne orgány),
g) vedenie evidencie ľudských zdrojov na potreby plnenia pracovných úloh
a evidencie vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení
niektorého z krízových stavov,
h) vedenie evidencie o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie
(resp. ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie),
i) plnenie plánov kontrolnej činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie s dôrazom
na kontroly, z ktorých bol vypracovaný protokol,
j) stav zabezpečenia prednostného spojenia,
k) návrhy opatrení na zlepšenie stavu.
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(2) Na úseku obrany štátu odbor vyhodnotí:
a) koordináciu vydávaných opatrení obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám
a realizáciu vydaných úloh pre obvodné úrady v jeho pôsobnosti,
b) výsledky kontrolnej činnosti vydaných úloh a úroveň spolupráce s príslušnou
územnou vojenskou správou,
c) koordináciu a spoluprácu so samosprávnym krajom pri príprave a zabezpečovaní
plnenia úloh, potrebných na obranu štátu obvodnými úradmi a obcami,
d) plnenie úloh obvodnými úradmi v jeho pôsobnosti (vedenie evidencie osôb,
príprava rozhodnutí na uloženie povinnosti poskytnúť ubytovanie, dodanie
vecných prostriedkov, atď.),
e) realizáciu koordinačnej úlohy obvodných úradov k obciam pri plnení úloh
potrebných na obranu štátu,
f) spoluprácu s krajským riaditeľstvom Policajného zboru pri zabezpečovaní a riešení
opatrení v období krízovej situácie,
g) návrhy opatrení na zlepšenie stavu.
(3) Na úseku prípravy a odborného vzdelávania odbor vyhodnotí:
a) vykonávanie prípravy a odborného vzdelávania,
b) úroveň vykonanej prípravy primátorov miest a starostov obcí v jeho územnom
obvode,
c) spoluprácu so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk
vzdelávania a prípravy,
d) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
Čl. 5
Oblasť integrovaného záchranného systému
(1) Na úseku integrovaného záchranného systému odbor vyhodnotí:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

stav plnenia úloh na úseku integrovaného záchranného systému,
zabezpečovanie príjmu tiesňového volania na linke tiesňového volania 112,
vypracovanie plánu poskytovania pomoci,
vypracovanie a aktualizáciu prehľadu síl a prostriedkov záchranných zložiek vo
svojom územnom obvode,
stav personálneho zabezpečenia koordinačného strediska operátormi a požiadavky
na nasledujúce obdobie,
vyhodnotenie financovania koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému a požiadavky na nasledujúce obdobie,
stav technického vybavenia a zabezpečenia koordinačného strediska a požiadavky
na nasledujúce obdobie,
naplnenie a upresňovanie databázy v systéme CoordCom a požiadavky na jeho
vylepšenie,
vyhodnotenie spolupráce záchranných zložiek, pôsobiacich na koordinačnom
stredisku,
návrh opatrení na zlepšenie stavu.
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(2) Na úseku prípravy a odborného vzdelávania odbor vyhodnotí:
a) vykonávanie odbornej prípravy operátorov koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému v rozsahu ustanovenom zákonom,
b) spoluprácu so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manažmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk
vzdelávania a prípravy,
c) návrh opatrení na zlepšenie stavu.
Čl. 6
Obvodné úrady v sídle kraja predložia sekcii krízového manažmentu a civilnej
ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ročné vyhodnotenie činností za vlastný
obvodný úrad a obvodné úrady v územnej pôsobnosti kraja do 30. novembra príslušného roka
v rozsahu maximálne do 25 strán.
Záverečné ustanovenia
Čl. 7
(1) Zrušuje sa:
Osnova vyhodnotenia splnenia úloh na úseku obrany a bezpečnosti štátu, krízového
riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných
skutočností č. p.: ZU-122/ÚO-2006.
(2) Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom vydania.

plk. Mgr. Roman Šmahovský, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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