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         Vyhodnotenie splnenia úloh v roku 2021 

Vyplýva z „Ročného plánu práce odboru KR OÚ Gelnica pri plnení úloh civilného 

núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, 

integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, ochrany kritickej 

infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany v roku 2021“. 

Činnosť obcí v okrese bola v roku 2021 zameraná na plnenie úloh krízového riadenia, 

obrany, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany 

obyvateľstva, civilného núdzového plánovania a správy materiálu civilnej ochrany (ďalej len 

„zameranie činnosti“). Činnosť obcí bola zároveň poznačená zlou pandemickou situáciou 

v súvislosti s ochorením Covid-19 a s tým prijatými opatreniami a obmedzeniami.                      

Ciele stanovené dokumentom ,,Plán hlavných úloh pre mesto a obce okresu Gelnica na 

rok 2021“ boli splnené nasledovne: 

1. Na úseku obrany štátu, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme 

hospodárskej mobilizácie: 

a) Na úseku obrany štátu  

V zmysle ustanovenia § 11 ods.1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR obce vedú 

evidenciu 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 hospodárskej mobilizácie, na základe zoznamu ktorý im 

zasiela OÚ Gelnica, odbor KR. 

Dňa 09.06.2021 boli obce okresu vyzvané odborom KR, aby obratom zaslali okresnému 

úradu v sídle kraja, odboru obrany štátu menný zoznam občanov, mužov, ktorí majú trvalý 

pobyt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku 2021 dovŕšili 18. rokov veku. Ďalej 

boli vyzvaní, aby zaslali vecné prostriedky  a nehnuteľnosti vhodné a technicky spôsobilé na 

zabezpečenie úloh obrany štátu.  

Program JISHM EPSIS je používaný subjektmi hospodárskej mobilizácie na spracovanie 

alebo vyhodnocovanie poskytovaných dokumentov a na ich zhromažďovanie a triedenie na 

účel rozhodovania ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, okresných úradov, obcí a 

vyšších územných celkov a iných subjektov hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti 

alebo v období krízovej situácie. Nie každá obec v okrese Gelnica  má však zriadený USB 

token jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSIS. 

V okrese sú zriadené výdajne, resp. výdajne odberných oprávnení s vytipovanými 

predajňami, ktoré by v čase vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení realizovali 

zásobovanie. Cez program EPSIS bolo zatiaľ vydaných 14 rozhodnutí pre obce okresu 

Gelnica týkajúcich sa zriadenia VOO.  

Okresný úrad Gelnica pre rok 2021 eviduje 65 doručovateľov, určených obcami okresu 

Gelnica, pre ktorých má v elektronickej forme pripravené rozhodnutia o uložení pracovnej 

povinnosti. 

Obec zároveň vedie a aktualizuje v prípade potreby dokumentáciu na úseku obrany štátu. 
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b) Prehľad o vyhlásení mimoriadnej situácie a povodňovej aktivity v roku 2021 na 

území okresu Gelnica 

V období roka 2021 v okrese Gelnica nedošlo k vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len 

„MU“) a  nebola vyhlásená žiadna mimoriadna situácia (ďalej len „MS“).  Jedným z opatrení 

na ochranu pred MS a tým pádom zníženia rizika MU sú určité preventívne ochranné 

opatrenia. Na obciach sú zriadené krízové štáby, ktoré sú výkonným orgánom obce 

a podieľajú sa na plnení úloh krízového riadenia v období krízovej situácie. 

Na úseku prípravy obyvateľstva, vyrozumenia, varovania a spojenia  

Odborná príprava krízových štábov obcí v okrese Gelnica, ktorá bola plánovaná v mesiaci 

marec 2021 sa neuskutočnila a to hlavne z dôvodu zlej pandemickej situácie v súvislosti s 

ochorením Covid-19 a s tým súvisiacich prijatých opatrení. 

V okrese Gelnica sa nachádza 14 elektromotorických sirén. V roku 2021 sa začal 

realizovať projekt „Budovanie systému včasného varovania“, v ktorom bolo pre okres 

Gelnica odsúhlasených 13 ks elektronických sirén. OÚ Gelnica vydal 11 rozhodnutí 

o umiestnení elektronickej sirény. Šesť elektronických sirén v obciach Margecany, Jaklovce, 

Prakovce, Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom a Nálepkovo bolo koncom roka 2021 

nainštalovaných a zaradených do užívania.  

Obce ihneď po vykonaní   preskúšania prevádzky schopnosti elektromotorických sirén 

podávajú hlásenia o priebehu skúšky zasielané na odbor krízového riadenia. Hlásenia o stave 

vykonanej skúšky sirén slúžia na vyhodnocovanie funkčnosti a pripravenosti prostriedkov 

varovania obyvateľstva. Počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej 

situácie sa na základe rozhodnutia Sekcie krízového riadenia MV SR  ruší hlasitá skúška 

elektromotorických sirén. 

2. Oblasť civilnej ochrany 

a) Plán ochrany obce 

Dokumentácia orgánov štátnej správy na plnenie úloh krízového riadenia a civilnej 

ochrany  v podobe plánu ochrany obyvateľstva obce má byť aktuálna a funkčná.  

b) Kontrolná činnosť  

V roku 2021 boli vykonané 3 kontroly v súčinnosti s OU KE, odborom obrany štátu 

v obciach Henclová, Kojšov a Richnava. Kontroly boli vykonané na posúdenie pripravenosti 

a zabezpečenia úloh a opatrení CO. Z týchto  kontrol boli vypracované jednotlivé záznamy.  

Dňa 7.7.2021 a 8.7.2021 bola vykonaná kontrola skladov materiálu CO: (00329061) a 

(00329100) v meste Gelnica a v obci Helcmanovce. Po kontrole prišla žiadosť mesta Gelnica 

o zrušenie predmetného skladu. Materiál bol premiestnený do Ústredného skladu 

Ministerstva vnútra SR v Slovenskej Ľupči a sklad bol následne zrušený. 

c) Skladovanie materiálu civilnej ochrany  

Jednou z hlavných úloh v tejto oblasti bola príprava a vykonanie inventarizácie  materiálu 

CO evidovaného v programe EMCO, so stavom k 31.12.2021. Inventarizácia prebehla bez 

nedostatkov. Inventarizáciu v územnom obvode okresu Gelnica vykonali všetky obce, ktoré 

skladujú materiál CO. 
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Finančné prostriedky pre odmeny skladníkom materiálu CO boli refundované obciam na 

základe zmlúv, hodnoty skladovaného materiálu, výsledku kontroly a hmotnej zodpovednosti 

skladníkov materiálu CO.  

3. Ochorenie  Covid-19 

Niektoré obce aj mesto v okrese Gelnica 2021 mali v dôsledku zlej situácie v súvislosti 

s ochorením Covid-19 aktivované KŠ. Zápisnice zo zasadnutí KŠ zasielali na odbor KR OÚ 

v Gelnici. Starostovia jednotlivých obcí prijali rôzne opatrenia vo svojich obciach, kde sa 

hlavne snažili eliminovať šírenie tohto ochorenia. Veľkým problémom bola celková 

informovanosť starostov, keďže im chýbal prehľad o nakazených osobách vo svojich obciach 

aj z dôvodu GDPR /všeobecné nariadenie o ochrane údajov/. 

V jednotlivých obciach okresu a meste Gelnica boli v r. 2021 realizované testovania 

v snahe zamedziť šíreniu ochorenia Covid-19. Odbor KR OÚ Gelnica zabezpečoval a vydával 

pre tieto účely obciam okresu antigénové testy. Testovanie už bolo len v réžii samotnej obce 

a náklady s testovaním boli preplácané v sume 5 € na jedného testovaného. Tieto výdavky 

boli po jednotlivých vykonaných testovaniach verifikované na žiadosť samospráv. Po 

spracovaní a overení počtu testovaných sa žiadosti predkladali na CP Košice, ktoré následne 

po kontrole realizovalo platby pre obce. Tento spôsob bol zrealizovaný 14-krát do 

30.06.2021. Tieto výdavky podľa predložených účtovných dokladov dosiahli sumu 613 000 € 

a verifikačná komisia OÚ Gelnica ich po kontrole podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z.  

a pokynu č. IZCO-48-44/2012 odporúčala uhradiť. 

Obce okresu Gelnica mohli taktiež požiadať o úhradu výdavkov na záchranné práce počas 

vyhlásenej MS v súvislosti s Covid-19 „vedená ako druhé kolo verifikácie“ od 12.03.2021 do 

31.05.2021. Žiadosť o úhradu výdavkov podali len obce Prakovce, Nálepkovo a Hrišovce. 

Výdavky na tieto záchranné práce boli v sume 14 945,65 €.   

Záver:  

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že vytýčené hlavné ciele pre jednotlivé 

oblasti na rok 2021 boli splnené v stanovenom rozsahu a na dobrej úrovni, čím boli vytvorené 

priaznivé podmienky a dobrý základ na plnenie úloh v nasledujúcom období pre rok 2022. 

Samozrejme najväčšiu pozornosť v rámci bezpečnosti občanov aj v súvislosti s ochorením 

Covid-19 treba venovať obciam a mestu v okrese Gelnica, keďže sú najbližšie k občanovi a sú 

dôležitým prvkom krízového riadenia a môžu najviac ovplyvňovať bezpečnosť priamo v 

mieste jej možného narušenia. 

Jednotlivé obce a organizácie aj napriek ochoreniu Covid-19 a následnými obmedzeniami, 

sa na základe svojich možností snažia  plniť a priebežne aktualizovať stanovenú agendu 

v týchto oblastiach svedomito, a v prípade určitých nejasností a nezrovnalostí vyhľadávajú aj 

pomoc pracovníkov odboru KR. 
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V súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, ktoré je každoročne 

realizované Rozkazom Ministra vnútra Slovenskej republiky v  Pláne hlavných úloh 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na základe aktuálnych potrieb rozpracovaných 

v „Ročnom pláne činnosti  Okresného úradu Gelnica pri plnení úloh civilného núdzového 

plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, 

hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, správy materiálu civilnej 

ochrany a humanitárnej pomoci“ a v súlade s § 14 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva  

určujeme 

mestu a obciam okresu Gelnica v roku 2022 

plniť úlohy a opatrenia v tomto rozsahu 

Oblasť krízového riadenia, obrany štátu a krízového plánovania v systéme hospodárskej 

mobilizácie:   

1. Predložiť požiadavku na schválenie počtu zamestnancov mesta a obcí  oslobodených 

od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (§ 17 ods. 7 zákona  č. 570/2005 

Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) na Okresný úrad Košice, odbor obrany štátu.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 31.12.2022  

2. Predložiť na OÚ Košice, odbor obrany štátu  menný zoznam osôb (zamestnancov obce) 

na oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby  podľa § 17 ods. 

8 zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zodpovedný:  primátor / starosta obce 

Termín: do 31.01.2022  

3. Spracovať a zaslať na OÚ Košice, odbor obrany štátu Menný zoznam občanov - 

mužov, ktorí majú trvalý pobyt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 

18 rokov veku. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 30.06.2022  

4. Zasielať na OÚ Košice, odbor obrany štátu  Oznámenie o zmenách adresy trvalého 

pobytu  a úmrtia občanov, ktorým vznikla branná povinnosť. 

Zodpovedný:  primátor / starosta obce 

Termín: priebežne  

5. Viesť a aktualizovať „Evidenciu PO, FO oprávnených na podnikanie a FO, ktorým 

môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie 

príslušníkom OS, OZ, HaZZ a osobám, ktoré plnia úlohy HM“. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne 

6. Viesť a aktualizovať Evidenciu nehnuteľností  a vecných prostriedkov vhodných a 

 technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 
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Termín: priebežne  

7. Navrhovať a  zaslať na OÚ Košice, odbor obrany štátu nehnuteľnosti a vecné 

prostriedky (pracovné stroje) vhodné a  technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh 

obrany štátu po písomnom vyžiadaní okresným  úradom. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: podľa požiadaviek OÚ Košice 

8. Viesť „Evidenciu FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená 

pracovná povinnosť“. 

      Zodpovedný: primátor / starosta 

      Termín: priebežne 

9. Navrhovať (aktualizovať) OÚ Košice, FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo 

vojnového stavu uložená pracovná povinnosť. 

      Zodpovedá: primátor / starosta 

      Termín: priebežne 

10. Odbor obrany štátu, OÚ Košice poskytne alebo zabezpečí metodickú pomoc,  

konzultáciu, poradenstvo pri plnení úloh na úseku obrany na základe vyžiadania. 

Požiadavku si subjekt uplatní písomnou formou zaslanou na adresu 

norbert.takac@minv.sk v dostatočnom časovom predstihu (min. 1 mesiac pred 

požadovaným termínom). 

Zodpovedný: primátor / starosta 

Termín: podľa vyžiadania 

11. Aktualizovať v prípade potreby dokumentáciu, ktorú vedie obec na úseku obrany 

štátu. 

Zodpovedný: primátor / starosta v súčinnosti        

s OOŠ, OÚ KE 

Termín: priebežne 

12. Spresniť „Dokumentáciu krízového štábu mesta – obce“, zoznam osôb zaradených do 

KŠ a ich  vyrozumenie. Zápisnice z KŠ obce zasielať na vedomie odboru KR OU 

Gelnica. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: pri zmene, priebežne  

13. Vykonať aktualizáciu údajov v „Pláne opatrení na zavedenie regulácie predaja 

 životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období 

krízovej situácie.“ v predpísanej tabuľkovej forme. Aktualizáciu zaslať emailom na 

adresu okr.gl@minv.sk.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 29.04.2022  

14. Spresniť „Evidenciu vecných prostriedkov“ nachádzajúcich sa na území mesta, obce 

a s tým súvisiace identifikačné údaje vlastníka vecného prostriedku - PO alebo FO – 

podnikateľa, ktoré možno použiť na vecné plnenie.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

mailto:norbert.takac@minv.sk
mailto:okr.gl@minv.sk
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Termín: 2 x ročne (do 13.06. a do 14.12) 

15. Aktualizovať „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie“ 

v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie 

a Pokynom generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej 

ochrany Ministerstva vnútra SR č. 1/XXVI/1 z 28. decembra 2012 na zjednotenie 

postupu obvodných úradov pri koordinácií obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou 

vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie – organizácia životne dôležitých 

tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne 

16. Aktualizovať a zaslať na Okresný úrad Gelnica, odbor krízového riadenia „Evidenciu 

fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná 

povinnosť“ – doručovatelia. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 30.11.2022 

17. Spracovať a priebežne aktualizovať požadované informácie potrebné na vykonanie 

opatrení hospodárskej mobilizácie v JIS HM EPSIS. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: v texte 

18. Vykonať inventarizáciu majetku HM (USB token)  podľa zaslaného usmernenia VUJE 

do konca roka 2022. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: v texte 

19. Vložiť do programu JISHM EPSIS údaje o výdajniach odberných oprávnení pre 

potrebu vydania nových rozhodnutí o zriadení. Úlohu plnia obce, ktoré tak neurobili 

v roku 2021. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 31.05.2022 

20. Plniť opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré obciam vyplývajú z núdzového stavu 

vyhláseného vládou SR podľa platných právnych predpisov, nariadení, vyhlášok 

a požiadaviek SHM. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: v čase núdzového stavu  (COVID -19) 

 

Oblasť varovania a vyrozumenia:  

1. Dvakrát ročne spresniť „Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva mesta/obce“. 

Akékoľvek zmeny telefónnych čísel a zmeny vo funkčnom obsadení orgánov 

civilnej ochrany mesta, obce nahlásiť na odbor KR OU Gelnica, číslo telefónu 

053/4426 639 alebo email: okr.gl@minv.sk.   

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 30.6. a 16.11.2022 

 

mailto:okr.gl@minv.sk


 

 

8 

 

2. Plniť úlohy stanovené Pokynom generálneho riaditeľa sekcie integrovaného 

záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom 

obvode okresného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických 

a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a § 

7 vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických 

a prevádzkových podmienkach informačného systému civilnej ochrany.   

                                                                        Zodpovedný: primátor / starosta obce 

  Termín: priebežne 

3. V súlade s § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v SR 

koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V roku 2022 vykonať manuálne preskúšanie 

sirény v nasledujúcich termínoch: 

a) elektromotorické sirény ovládané miestne - vykoná mestský úrad, obecný úrad  

 

Termíny preskúšania sirén: 

 

Dátum Čas 
Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany 

Autonómne 
systémy 

Elektromotorické sirény Elektronické 
sirény 

14.01.2022  
 
 

  
 
 
 
 

 12:00 
 

hlasitá skúška tichá skúška (TMS)           

11.02.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)      

11.03.2022 hlasitá skúška hlasitá skúška (TMS)         
celá SR 

 
 

08.04.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

13.05.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

10.06.2022 hlasitá skúška hlasitá skúška (RDS) 
celá SR 

08.07.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

12.08.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

09.09.2022 hlasitá skúška hlasitá skúška (TMS) 
celá SR 

 

14.10.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

11.11.2022 hlasitá skúška tichá skúška (TMS)  

09.12.2022 hlasitá skúška hlasitá skúška (RDS) 
celá SR 

 

b)  Čas preskúšania je stanovený na 12.00 hod. a vykoná sa dvojminútovým stálym  

tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o skúške. Výsledok      

skúšky nahlásiť ihneď po vykonaní preskúšania elektronicky/elektromotorických sirén na 

adrese: daniela.liscinska2@minv.sk alebo telefonicky na čísle 053/4426 639.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: každý mesiac ihneď po skúške a to len 

v prípade ak nebude trvať výnimočný stav, 

núdzový stav alebo mimoriadna situácia 

 

mailto:daniela.liscinska2@minv.sk
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Oblasť vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu 

 

1. Zúčastniť sa odbornej prípravy predsedov a členov krízových štábov obcí a miest 

územného obvodu okresu Gelnica s cieľom zvýšiť odbornú pripravenosť týchto 

orgánov na riešenie mimoriadnych udalosti a krízových situácií. 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný: primátor /starosta 

Termín: podľa pozvánky 

2. Odbor krízového riadenia, OÚ Gelnica poskytne alebo zabezpečí metodickú pomoc,  

konzultáciu, poradenstvo pri plnení úloh na úseku civilného núdzového plánovania 

v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie na 

základe vyžiadania.  

Zodpovedný: primátor /starosta 

Termín: podľa vyžiadania 

3. V rámci prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc oboznamovať 

obyvateľstvo o možných ohrozeniach územia obce s ich činnosťou a správaním sa po 

vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj o spôsoboch ochrany pred následkami 

mimoriadnych udalostí. Dodržiavať §15a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva, podľa ktorého sú obce povinné zverejňovať informácie o zdroji 

ohrozenia na internetovej stránke alebo verejnej tabuli.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne  

4. Spracovať „Plán odbornej prípravy a vzdelávania orgánov krízového riadenia a 

vlastných zamestnancov“ a zabezpečiť ich dostatočnú odbornú spôsobilosť (v súlade s 

§ 18 a § 36  b) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany). Termíny konania 

odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v roku 2022 nájdete zverejnené na 

internetovej stránke pod odkazom: http://www.minv.sk/?osvco 

Zodpovedný :  primátor / starosta obce 

Termín: podľa ponuky kurzov (na základe 

situácie  s covid-19) 

5.  V rámci pripravenosti orgánov krízového riadenia a civilnej ochrany mesta, obce 

vykonať odbornú prípravu zriadených štábov, komisií, jednotiek civilnej ochrany 

a podporných skupín na úrovni mesta, obce (krízový štáb, evakuačná komisia, 

jednotky civilnej ochrany na obsluhu evakuačných zariadení, výdajňa odberných 

oprávnení a pod.) v r. 2022. Z hľadiska vývoja epidemiologickej situácie v súvislosti 

so šírením ochorenia  COVID-19 a dodržiavaním súvisiacich opatrení prijatých vládou 

SR zabezpečiť odbornú prípravu vhodnou formou (konferenčný hovor, e-mail, internet 

apod.) 

Termín Miesto 

konania 

Účasť zabezpečí 

Závisí od aktuálnej 

epidemiologickej situácie 

s ochorením (Covid-19) 

podľa 

pozvánky 

apríl 2022 

     Obec, mesto okresu 

http://www.minv.sk/?osvco
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Zodpovedný:  primátor / starosta obce 

Termín: raz ročne; podľa „Plánu 

vzdelávania prípravy mesta, obce“ 

 

Oblasť skladovania a inventarizácie materiálu civilnej ochrany 

1. Dodržiavať zásady pre skladovanie materiálu civilnej ochrany hlavne v oblasti 

podmienok skladovacích priestorov a spôsobu uskladnenia jednotlivých druhov 

materiálu v zmysle vyhlášky č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 

hospodárenia s materiálom civilnej ochrany. Počty poškodeného a neupotrebiteľného 

materiálu nahlásiť na odbor krízového riadenia, Okresného úradu Gelnica. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne 

2. Obce a mestá uzatvoria v zmysle § 223 a § 228a Zákonníka práce dohodu o pracovnej 

činnosti so skladníkom na ošetrovanie materiálu civilnej ochrany na rok 2022  dohodu 

o hmotnej zodpovednosti najneskôr do 31.01.2022. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: v texte 

3. Spracovať a predložiť refundačnú faktúru na refundáciu odmeny skladníka materiálu 

CO pre obyvateľov obce najneskôr do decembra  2022 za I. aj II. polrok  ! 

Súčasťou refundačnej faktúry je aj kópia dohody o vykonaní práce, dohoda 

o hmotnej zodpovednosti skladníka a výkaz práce.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: v texte 

4. V stanovenom termíne vykonať inventarizáciu materiálu CO k  31.12.2022 podľa 

vydaných pokynov a výsledky o vykonaní inventarizácie spolu so zápisom o vykonaní 

inventarizácie predložiť v stanovenom termíne na odbor KR Okresného úradu 

Gelnica. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: bude ešte  spresnený  

 

Oblasť plánov ochrany 

1. Spresniť plány povodňových záchranných prác v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. 

o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 

261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a 

postup ich schvaľovania, predložiť na schválenie na Okresný úrad Gelnica, 

odbor krízového riadenia.   

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: do 31.08.2022 

 

2. Spresniť plány ochrany obyvateľstva obce v jednotlivých častiach (§3c zákona č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva) a o spresnení vykonať záznam v 

dokumentácii. Podstatné zmeny, ktoré majú vplyv na závery analýzy možného vzniku 

MU nahlásiť na odbor KR OÚ Gelnica. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce 
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Termín: priebežne 

3. Spresniť prehľad o objektoch na území obce, v ktorých sú skladované nebezpečné 

látky a môžu byť zdrojom ohrozenia územia obce v prípade vzniku mimoriadnej 

udalosti. Hlavnú pozornosť venujte novovzniknutým prevádzkam a opusteným, resp. 

nepoužívaným objektom po bývalých poľnohospodárskych družstvách nahlásiť na 

odbor KR OÚ Gelnica.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne upresňovať 

4. Aktualizovať a spresniť plán evakuácie obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 328/2012  

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Predmetom spresňovania sú 

zmeny v zložení evakuačnej komisie, v miestach činnosti evakuačnej komisie, 

evakuačných zariadení a v počtoch evakuovaných. Všetky podstatné zmeny zasielať 

na OKR OÚ GL. okr.gl@minv.sk . 

                                                                      Zodpovedný:  primátor / starosta obce 

Termín: 11.2.2022 (zásadnú zmenu ihneď) 

5. Vznik nového podnikateľského subjektu alebo jeho zánik na území obce, ktorého 

činnosť by mohla mať vplyv na ohrozenie obyvateľstva a ovplyvní opatrenia civilnej 

ochrany a krízového riadenia zapracujete do vlastnej dokumentácie. Významné zmeny 

nahláste na OKR OÚ Gelnica, ako aj každú zmenu, ktorá má rozhodujúci význam pre 

spresnenie „Analýzy územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnych udalostí“.  

Zodpovedný: primátor / starosta obce                      

Termín: v texte úlohy 

6. Poskytnúť súčinnosť pri spresňovaní ,,Analýzy územia z hľadiska možného vzniku 

mimoriadnych udalostí“ a tiež „Plánu ochrany okresu Gelnica“. 

Zodpovedný: primátor / starosta obce                     

Termín: priebežne 

7. Zaslať na odbor krízového riadenia, OÚ Gelnica spresnenú „Kartu CO“. Karta CO je 

spracovaná za účelom prehľadu základných údajov o spracovanej dokumentácii CO 

a informácii o obci, KŠ obce atď. 

Zodpovedný :   primátor / starosta obce  

Termín: do 31.01.2022 (najneskôr však do 28.02) 

 

 

 

Oblasť kontrolnej činnosti 

 

Z úrovne odboru krízového riadenia Okresného úradu Gelnica budú vykonané kontroly na 

zistenie stavu plnenia úloh: 

 

 

P.č. Kontrolovaný subjekt Termín Druh kontroly 

mailto:okr.gl@minv.sk
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1. 

 

 

Obec Švedlár 

 

 

11.05.2022 

/termín 

bude 

spresnený/ 

kontrola zameraná na zistenie stavu plnenia 

úloh CNP v oblastiach obrany štátu, 

hospodárskej mobilizácie vyplývajúcich hlavne 

zo zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z.z. 

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času 

vojny a vojnového stavu, zákona 

č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii... 

v znení neskorších predpisov , zákona č. 

570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, zabezpečenia úloh a 

opatrení civilnej ochrany v súlade s ustanovením 

§ 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva  v znení neskorších 

predpisov 

 

 

2. 

 

 

Obec Helcmanovce 

 

11.05.2022 

/termín 

bude 

spresnený/ 

 

 

3. 

 

 

 

Obec Kluknava 

12.05.2022 

/termín 

bude 

spresnený/ 

4. 

Sklad materiálu CO: 

00329398 

Obecný úrad Nálepkovo 

apríl 

kontrola zameraná  na objektívne posúdenie 

stavu pripravenosti a zabezpečenia úloh a 

opatrení civilnej ochrany  v súlade 

s ustanovením § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. 

z. o civilnej ochrane obyvateľstva  v znení 

neskorších predpisov  a § 7 vyhlášky MV SR č. 

314/1998 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečovanie hospodárenia s materiálom 

civilnej ochrany  v rozsahu § 4 citovanej 

vyhlášky -  dodržiavanie podmienok skladovania 

materiálu civilnej ochrany, manipulácia 

s materiálom, stav skladovaného materiálu, 

ošetrovanie a označenie materiálu, vedenie 

výkazovej dokumentácie. 

5. 

Sklad materiálu CO: 

00610569 

PRO VITAE, n.o. 

 

6. 

Ochranná stavba 

ev. č. 0806001 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny Gelnica 

máj 

kontrola  zameraná na zistenie stavu plnenia 

úloh vyplývajúcich realizácie zákona NR SR č. 

42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR 

č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení civilnej 

ochrany v znení neskorších predpisov 

 

Konkrétny termín kontroly bude dohodnutý priamo vedúcim kontrolnej skupiny so 

starostom obce. Termín konania kontroly bude obci oznámený písomne vopred. 

   Zodpovedný: primátor / starosta obce 

   Termín: v tabuľke 
 

 

 

 

 

Kontaktné údaje, obor KR OÚ Gelnica: 
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 pevná linka mobil e-mail 

Mgr. Marek Mitrík 

poverený zastupovaním 

vedúceho odboru KR 

0961 74 5706            0905 151 947 marek.mitrik@minv.sk 

Bc. Daniela Liščinská    053/4426 639 0918 860 933 daniela.liscinska2@minv.sk 

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

 
Skratka Úplný názov skratky 

MV SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

SKR Sekcia krízového riadenia  

OÚ Okresný úrad 

OKR Odbor krízového riadenia 

CO Civilná ochrana 

OS Ozbrojené sily 

OZ Ozbrojené zbory 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

FO Fyzická osoba 

PO Právnická osoba 

HM Hospodárska mobilizácia 

MU Mimoriadna udalosť 

CNP Civilné núdzové plánovanie 

EPSIS®JISHM špecifický aplikačný program Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® 

PHÚ Plán hlavných úloh 

POO Plán ochrany obyvateľstva 

KŠ Krízový štáb 

SHM Subjekt hospodárskej mobilizácie 

 


