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VÝPIS  

Z PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH   

na rok 2022 pre orgány samosprávy, PO a FO podnikateľov 

v územnom obvode  

zameraný  pre základné, stredné, špeciálne školy  a školské 

zariadenia v územnom obvode Gelnica 

 

pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany 

obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, 

správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci 
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Spracovala:   Mgr. Marek Mitrík 
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Vyhodnotenie plnenia 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 škôl v okrese bola v roku 2021 v rámci  plnenia úloh krízového riadenia, 

obrany, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany 

obyvateľstva, civilného núdzového plánovania zameraná najmä na preventívno–výchovnú 

činnosť a na propagáciu civilnej ochrany.  

Propagácia preventívno-výchovných podujatí je priebežne zabezpečovaná 

elektronickou formou na internetovej stránke okresného úradu a prostredníctvom masmédií. 

Už na základných školách by mali žiaci dostať prvé základné informácie ohľadom civilnej 

ochrany obyvateľstva a prevencie pred vznikom mimoriadnej udalosti a následnej 

mimoriadnej situácie. Neznalosť a nečinnosť po vzniku mimoriadnej udalosti môže mať 

fatálne následky na život a zdravie obyvateľstva. 

Kvôli zlej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením Covid-19 boli všetky 

aktivity v r. 2021 spojené so súťažami („mladý záchranár CO“, „Ochranárik, čísla tiesňového 

volania 112“) v rámci civilnej ochrany v okrese Gelnica pozastavené.  

Súčasťou dokumentácie obce, objektu, škôl a školských zariadení sú aj karty CO, 

ktoré boli priebežne spresňované. V tejto oblasti boli zistené nedostatky v návratnosti a tiež 

neúplnosti jednotlivých údajov. Preto je potrebné venovať väčšiu pozornosť pri vypĺňaní 

týchto kariet „úplnosti údajov“, nakoľko realizácia plánu vyrozumenia pre prípad vzniku 

mimoriadnej udalosti alebo odovzdania informácií o vyhlásení mimoriadnej situácie, resp. 

iných krízových stavov je priamo závislá od presných aktuálnych údajov a spojení všetkých 

zainteresovaných strán. 

HLAVNÉ ÚLOHY NA ROK 2022 

 

V súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, ktoré je každoročne 

realizované „Rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky“ a „Ročným plánom činnosti 

odboru KR OÚ 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 ods.1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva  

určujem 

- hlavné  ciele pre školy a školské zariadenia v súlade s ustanoveniami zákona NR SR        

č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len,, 

zákon č. 42/1994 Z.z. “) a jeho vykonávacích vyhlášok 

 

1. Realizovať v podmienkach škôl a školských zariadení opatrenia vlády SR súvisiace 

s vyhlásenou MS a z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie 

Covid-19 a prípadným núdzovým stavom v súčinnosti s MŠVVaŠ, odborom školstva OU 

Košice, zriaďovateľmi a ďalšími kompetentnými orgánmi a organizáciami. 
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2. Zdokonaľovať prípravu obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 

na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Obsahovo sa zamerať na získanie potrebných 

vedomostí, praktických zručností a návykov pri zmierňovaní a zamedzovaní pôsobenia 

následkov mimoriadnych udalostí. Organizovať odbornú prípravu členov štábov CO a 

zohľadniť podmienky na realizáciu ich odbornej prípravy podľa vývoja epidemiologickej 

situácie v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

3. V rámci svojej pôsobnosti a podmienok podporovať aktivity CO orientované na prácu 

s mládežou. Konanie súťaží v CO („mladý záchranár CO“ a  „Ochranárik, čísla 

tiesňového volania 112“) – bude spresnené aj vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú 

situáciu. Podporovať osvetu proti zneužívaniu tiesňového volania na linku 112. 

 

4. Pravidelne aktualizovať plán ochrany obyvateľstva a plán ochrany zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti podľa záverov „Analýzy možného vzniku mimoriadnych 

udalostí na území mesta okr.  Gelnica“ s dôrazom na zabezpečenie a plnenie úloh v oblasti 

protiradiačných, protichemických a  protibiologických opatrení, kolektívnej 

a individuálnej ochrany obyvateľstva, ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami, 

ochrany pred povodňami  a inými následkami mimoriadnych udalostí. 

 

5. Realizovať úlohy zamerané na komplexné zabezpečovanie a skvalitňovanie ochrany 

obyvateľstva evakuáciou vrátane odborného zabezpečenia evakuácie v jednotlivých 

oblastiach, odbornej pripravenosti evakuačných orgánov a členov jednotiek civilnej 

ochrany pre zabezpečenie činnosti evakuačných zariadení. 

 

6. Realizovať úlohy zamerané na komplexné zabezpečovanie a skvalitňovanie ochrany 

obyvateľstva pod vodnými stavbami a v okolí objektov, ktoré vyrábajú skladujú 

a manipulujú  s nebezpečnými látkami. 

 

Tieto základné ciele  boli rozpracované do konkrétnych úloh. OÚ Gelnica, odbor krízového 

riadenia vychádzal pri vypracovaní z „Plánu hlavných úloh na rok 2022 pre orgány 

samosprávy a objekty pri plnení úloh CNP v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany 

obyvateľstva, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany 

a humanitárnej pomoci“ (ďalej len „Výpis z PHÚ 2022“). Školy a školské zariadenia 

rozpracujú úlohy na podmienky školy / školského zariadenia v primeranom rozsahu na 

kalendárny rok vrátane prechodného obdobia v ďalšom kalendárnom roku do vydania 

„Výpisu z PHÚ na rok 2023 ...“. 

Vybrané hlavné ciele pre plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany sú pre školy 

a školské zariadenia so sídlom v okr. Gelnica na rok 2022 rozpracované aj s ohľadom 

na zložitú epidemiologickú situáciu nasledovne: 

1. Škola v spolupráci s odborom krízového riadenia OÚ Gelnica a obcou, ktorá je jej 

zriaďovateľom plní úlohy CO v súlade s ustanoveniami zákona č. 42/1994 Z. z. a jeho 

vykonávacích vyhláškach. Pri plnení úloh brať na zreteľ opatrenia vlády SR súvisiace 

s cieľom č.1. 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: v príslušnom šk. roku 

2. Aktualizácia dokumentácie CO školy/školského zariadenia v rozsahu podľa ohrozenia 

objektu s dôrazom na spresnenie ,,Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 
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starostlivosti“. Pri plnení uvedenej úlohy spolupracovať so zriaďovateľom, odborom KR OÚ 

Gelnica, odborom školstva OÚ Košice a to pri spresnení týchto dokumentov: 

 

a) Analýza možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v objekte a okolí  školy/školského 

zariadenia.  

b)  Štruktúra orgánov CO – štáb CO, jednotky CO pre potrebu objektu školy/ školského 

zariadenia. Personálne obsadenie orgánov CO aktualizovať v dokumentácii CO priebežne 

podľa zmien. Tieto zmeny aktualizovať a uviesť aj v karte CO. 

c) Karta CO školy/školského zariadenia. Karta CO je spracovaná za účelom prehľadu 

základných údajov o spracovanej dokumentácií CO a informácií o škole/školskom 

zariadení. Aktualizovanú kartu školy/školského zariadenia so stavom k 31.12.2021 zašlú 

všetky školy vždy do 28.2.2022 emailom na odbor KR OÚ Gelnica 

d) Metodika činnosti štábu CO školy – aktualizovať podľa prijatých opatrení CO. 

e) Jednotlivé dokumenty Plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti: 
* Plán varovania a vyrozumenia zamestnancov a osôb prevzatých do 

starostlivosti vrátane vyrozumenia a spojenia osôb činných pri vykonávaní 

opatrení po vzniku mimoriadnych udalostí. 

*   Plán evakuácie vypracovaný v súlade s vyhláškou MV SR č. 328 /2012 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii v primeranom rozsahu podľa 

záverov z ,,analýzy územia“ 

* Plán ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti so 

zohľadnením technických podmienok pre ukrytie v objekte školy 

*   Plán zabezpečenia prostriedkov individuálnej ochrany (PIO) (prehľad počtu 

zabezpečovaných osôb) 

*   Plán prípravy na CO (odborná príprava štábu CO) 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: do 29. októbra 2022 

3. Pri aktualizácií resp. spracovaní dokumentácie CO brať na zreteľ ustanovenie §18a zákona 

č. 42/1994 Z.z., ktorým sa ustanovuje odborná spôsobilosť v CO. Získanie odbornej 

spôsobilosti upravuje vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane. Pokyny a termíny odbornej prípravy sú 

sprístupnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR pod odkazom  

https://www.minv.sk/?osvco; 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: v príslušnom šk. roku 

4. Spolupracovať s obcou pri spresnení „Plánu evakuácie zamestnancov a osôb prevzatých 

do starostlivosti“ podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o evakuácii. 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: podľa vyžiadania 

5. Podľa rozhodnutia štatutára alebo zriaďovateľa školy je možnosť objednať dvojmesačník 

CIVILNEJ OCHRANY. Objednávka sa zasiela každoročne do konca mesiaca január na 

predpísanom formulári. Časopis na rok 2022 je možné objednať v sume 7,09 €. Informácie 

potrebné k objednaniu revue CO nájdete na web stránke MV SR pod odkazom 

http://www.minv.sk/?revue;  

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: v texte 

https://www.minv.sk/?osvco
http://www.minv.sk/?revue
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6. 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) 

7. Podporovať osvetu medzi deťmi a mládežou proti zneužívaniu tiesňového volania  na linku 

112 a podieľať sa na propagácii preventívno-výchovných aktivít pri príprave obyvateľstva na 

CO. Sekcia KR MV SR nebude z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 organizovať v šk. 

roku 2022/2023 výtvarnú súťaž „Ochranárik tiesňovej linky 112“ a „mladý záchranár CO“. 

Pokiaľ by došlo k zmene podmienok na realizáciu súťaže, budú dotknuté školy včas 

informované. 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: v texte 

8. Na zabezpečenie súčinnosti pri zasielaní požadovaných aktualizovaných údajov pre potreby 

aktualizácie dokumentácie CO vedenej na odbore krízového riadenia OÚ Gelnica využívať 

elektronickú poštu. Pri zmene elektronickej adresy škôl, ako aj iných dôležitých kontaktných 

údajov informovať o danej skutočnosti odbor KR OÚ Gelnica. 

Zodpovedá: štatutár školy/školského zariadenia 

Termín: priebežne 

Kontaktné údaje, odbor krízového riadenia OÚ Gelnica: 

 

Meno, priezvisko pevná linka mobil e-mail 

Mgr. Marek Mitrík 

poverený zastupovaním 

vedúceho odboru 

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

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

 


