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USMERNENIE
generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany

Určené pre:

odbory krízového riadenia

Ministerstvo vnútra SR
sekcia krízového riadenia
Číslo: SKR-OOR2-2020/00461
Bratislava, 17. februára 2020

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydáva v súlade
s § 12 ods. 1 písm. d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov „Usmernenie generálneho
riaditeľa sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
zabezpečovanie riadenia hlásnej služby civilnej ochrany“ (ďalej len „usmernenie"):

Základné ustanovenia
Čl. 1
Predmet úpravy
V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov1 usmernenie
upravuje podrobnosti na zabezpečovanie úloh pri riadení a vykonávaní hlásnej služby civilnej
ochrany.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečuje činnosť
varovacieho a vyrozumievacieho centra civilnej ochrany (ďalej len „varovacie
a vyrozumievacie centrum“) republiky. Okresný úrad v sídle kraja zabezpečuje činnosť
varovacieho a vyrozumievacieho centra kraja. Okresný úrad zabezpečuje činnosť
varovacieho a vyrozumievacieho centra okresu.
(2) Na účely tohto usmernenia sa pod obcami v pôsobnosti okresného úradu v sídle kraja
rozumejú obce na území kraja, pod obcami v pôsobnosti okresného úradu sa rozumejú
obce na území okresu.
1

Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
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(3) Serverom elektronickej hlásnej a informačnej služby (ďalej len „SEHIS“) sa rozumie
technické zariadenie umožňujúce diaľkové ovládanie koncových prvkov varovania
obyvateľstva a hromadné vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnych
udalostí a krízových situácií2.
(4) Pojmom Krizportal sa rozumie lokalita zriadená na internom portále ministerstva, ktorá je
určená pre zdieľanie údajov medzi ministerstvom a odbormi krízového riadenia
okresných úradov3.

Technické podmienky vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva
Čl. 3
Vyrozumenie osôb
(1) Prenos informácií na účely vyrozumenia je technicky zabezpečovaný z varovacieho
a vyrozumievacieho centra
a) republiky do varovacieho a vyrozumievacieho centra kraja predovšetkým
prostredníctvom zariadenia SEHIS využitím modulu „Správy“,
b) kraja do varovacieho a vyrozumievacieho centra okresného úradu a do obce na území
kraja predovšetkým zariadením SEHIS využitím modulu „Vyrozumenie“ ako
hlavného prostriedku vyrozumenia,
c) okresného úradu do obce dostupnými technickými prostriedkami pripravenými pre
tento účel (email, telefón, fax).
(2) Okresný úrad v sídle kraja informuje bezodkladne po skončení vyrozumenia
prostredníctvom zariadenia SEHIS varovacie a vyrozumievacie centrum republiky
o počte a úspešnosti vyrozumených subjektov a o čase kedy bolo vyrozumievanie
ukončené.

Čl. 4
Varovanie obyvateľstva
(1) Základným prostriedkom varovania obyvateľstva v Slovenskej republike je republiková
sieť sirén.
(2) Diaľkové ovládanie elektronických sirén je technicky zabezpečované z varovacích
a vyrozumievacích centier republiky a kraja prostredníctvom zariadenia SEHIS
a) rádiovým dátovým systémom (ďalej len „RDS“), ktorý je primárnym, jednosmerným
kanálom,
b) telemetrickou rádiovou sieťou, ktorá je sekundárnym, obojsmerným kanálom.
(3) Schéma technického zabezpečenia varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb tvorí
prílohu číslo 1 tohto usmernenia.

2

Napr. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu. 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.
3
Adresa Krizportalu https://info.minv.sk/mv/skr/skr-priv/krizportal/SitePages/Home.aspx
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Čl. 5
Odvysielanie slovnej informácie civilnej ochrany po skončení varovného signálu
(1) Varovacie a vyrozumievacie centrum republiky zabezpečuje odvysielanie slovnej
informácie civilnej ochrany prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska.
(2) Varovacie a vyrozumievacie centrum kraja zabezpečuje odvysielanie slovnej informácie
civilnej ochrany pre obyvateľstvo prostredníctvom prevádzkovateľov rozhlasového
a televízneho vysielania (ďalej len „prevádzkovateľ vysielania“), ktorí šíria signál na
území celého kraja, alebo jeho časti.
(3) Varovacie a vyrozumievacie centrum kraja zabezpečuje odvysielanie slovnej informácie
civilnej ochrany podľa bodu 2 aj na základe žiadosti okresných úradov a obcí v územnom
obvode kraja a v súlade s dohodami uzatvorenými podľa čl. 12.
(4) Okresný úrad v sídle kraja uzatvára s regionálnymi prevádzkovateľmi vysielania dohody
o odvysielaní informácii civilnej ochrany pre obyvateľstvo. Dohoda sa prednostne
uzatvára s prevádzkovateľmi vysielania s nepretržitým živým vysielaním.
(5) Dohoda obsahuje najmä
a) spôsob vstupu do vysielania, najmä dohodnuté kontaktné telefónne čísla, email,
spôsob overenia oprávnenosti,
b) spôsob odvysielania vopred pripraveného textu, v ktorom budú uvedené údaje
v súlade s príslušnými právnymi predpismi4,
c) periodicitu odvysielania slovnej informácie.
(6) V mestských častiach je možno využiť káblovú televíziu. Vstup sa zabezpečuje
prostredníctvom miestnych informačných kanálov miestnych televíznych štúdií vopred
pripravenými nahrávkami, poprípade živým vstupom. V obciach, kde nie sú funkčné
sirény sa na varovanie obyvateľstva využijú miestne rozhlasy na vyhlásenie varovných
signálov a odvysielanie slovnej informácie.

Postup pri zabezpečovaní prevádzky a údržby prostriedkov hlásnej služby
Čl. 6
Úlohy ministerstva
(1) Údržbu a servis prostriedkov hlásnej služby zabezpečuje ministerstvo prostredníctvom
dodávateľa pozáručného servisu technických zariadení hlásnej služby (ďalej len
„dodávateľ“) a Centra bezpečnostnotechnických činností ministerstva (ďalej len
„CBTČ“) v rozsahu
a) vykonávania pravidelnej preventívnej prehliadky zariadenia SEHIS,
b) vykonávania technických prehliadok sirén,
c) vykonávania technických prehliadok komunikačných jednotiek,
d) odstraňovania zistených porúch na prostriedkoch hlásnej služby,
e) pravidelnej obmeny akumulátorov v sirénach a komunikačných jednotkách,
f) vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky prostriedkov hlásnej služby,
g) vykonania demontáži a prekládok sirén a komunikačných jednotiek.

4

Napr. vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
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(2) Správy o vykonanej odbornej prehliadke a odbornej skúške prostriedkov hlásnej služby
zasiela dodávateľ a CBTČ príslušnému okresnému úradu.

Čl. 7
Úlohy okresného úradu v sídle kraja
(1) Okresný úrad v sídle kraja vedie operatívny prehľad prostriedkov hlásnej služby na území
kraja o
a) výsledku skúšok sirén,
b) neoprávnenom spustení sirén s uvedením príčiny a vykonaných opatreniach,
c) hlásení porúch na zariadeniach hlásnej služby a záznam o odstránení hlásenej poruchy.
(2) Okresný úrad v sídle kraja po zistení poruchy na zariadení SEHIS neodkladne telefonicky
informuje ministerstvo.
(3) Okresný úrad po zistení poruchy na siréne alebo na komunikačnej jednotke neodkladne
informuje ministerstvo prostredníctvom vytvorenia nového incidentu v Service Desku
ministerstva5. Pre každú sirénu alebo komunikačnú jednotku je vytvorený samostatný
incident pričom obsahuje identifikačný kód zariadenia, popis poruchy a dátum a čas
zistenia poruchy.
(4) Okresný úrad v sídle kraja informuje príslušný okresný úrad o vytvorení a uzatvorení
incidentu v Service Desku.
(5) Okresný úrad v sídle kraja informuje ministerstvo o každom spustení sirény, oprávnenom
aj neoprávnenom, mimo pravidelného preskúšania. Informácia obsahuje údaje o mieste,
čase, príčine spustenia sirény a s tým súvisiacich vykonaných opatreniach.
(6) V prípade, že informáciu podľa bodu 5 okresný úrad v sídle kraja neprijal od príslušného
okresného úradu, informuje o spustení sirény podľa tohto bodu aj príslušný okresný úrad.

Čl. 8
Úlohy okresného úradu
(1) Okresný úrad vedie operatívny prehľad prostriedkov hlásnej služby na území okresu o
a) výsledku skúšok sirén,
b) neoprávnenom spustení sirén s uvedením príčiny a vykonaných opatreniach,
c) hlásení porúch na zariadeniach hlásnej služby a záznam o odstránení hlásenej poruchy.
(2) Okresný úrad po zistení poruchy na siréne neodkladne informuje okresný úrad v sídle
kraja.
(3) Okresný úrad zabezpečí v spolupráci s dodávateľom a CBTČ vstupy do budov, na
ktorých sú umiestnené zariadenia hlásnej služby, pre potreby vykonávania servisných
zásahov a pre potreby vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok.

5

Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 69/2010 o používaní komunikačného rozhrania Service
Desk v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2014. Pokyn generálneho riaditeľa
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 108/2011
o podrobnostiach prevádzky a používaní komunikačného rozhrania Service Desk.
4

(4) Okresný úrad informuje okresný úrad v sídle kraja o každom spustení sirény,
oprávnenom aj neoprávnenom, mimo pravidelného preskúšania. Informácia obsahuje
údaje o mieste, čase, príčine spustenia sirény a s tým súvisiacich vykonaných
opatreniach.

Čl. 9
Preskúšanie systémov varovania obyvateľstva
(1) Ministerstvo spravidla v mesiaci november upresňuje termíny skúšok sirén na ďalší rok.
Upresnenie je záväzné pre okresné úrady, obce a právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré prevádzkujú samostatný systém varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“). Okresný úrad oznámi termíny
obciam a ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré
prevádzkujú autonómny systém v príslušnom územnom obvode.
(2) Preskúšanie a vyhodnotenie preskúšania sirén v územnom obvode kraja koordinuje
okresný úrad v sídle kraja.
(3) Pred preskúšaním a po vykonanej skúške zabezpečí okresný úrad v sídle kraja a okresný
úrad v súčinnosti s obcami nasledujúce organizačné a technické opatrenia:
a) informuje obyvateľstvo o pripravovanom preskúšaní prostredníctvom hromadných
informačných prostriedkov v rámci kraja a miestnych informačných prostriedkov,
b) hlásenie o vyhodnotení preskúšania prevádzkyschopnosti sirén v správe majetku štátu
odovzdá okresný úrad za územný obvod okresu do 5 pracovných dní po preskúšaní
okresnému úradu v sídle kraja,
c) hlásenie o vyhodnotení preskúšania prevádzkyschopnosti sirén v správe majetku štátu
odovzdá okresný úrad v sídle kraja za územný obvod kraja do 10 pracovných dní po
preskúšaní ministerstvu prostredníctvom Krizportalu v preddefinovanom formáte
vrátane textového dokumentu o zistených nedostatkoch,
d) hlásenie o vyhodnotení preskúšania prevádzkyschopnosti sirén obsahuje údaje získané
prostredníctvom telemetrickej rádiovej siete len v prípade, že na elektronických
sirénach bola vykonaná tichá skúška prostredníctvom zariadenia SEHIS alebo
v prípade obcí, v ktorých sa preskúšava viac ako 5 elektronických sirén. V ostatných
prípadoch sa v hlásení o vyhodnotení preskúšania prevádzkyschopnosti sirén uvádzajú
údaje priamo z miesta preskúšania.

Spolupráca s obcami a právnickými osobami a fyzickými osobami - podnikateľmi
povinnými prevádzkovať autonómny systém
Čl. 10
Schvaľovanie projektov na výstavbu autonómneho systému
Ministerstvo
a) schvaľuje predložené projekty autonómnych systémov na výstavbu,
b) vyžaduje vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja a príslušného okresného
úradu, na území ktorého sa autonómny systém má budovať, týkajúce sa pokrytia
ohrozeného územia akustickým výstražným signálom v zmysle analýzy územia ako
podklad k schvaľovaciemu konaniu,
c) v nejasných a sporných prípadoch vykonáva posudzovanie priamo na mieste, kde je
plánované vybudovať autonómny systém v spolupráci s miestne príslušným okresným
úradom v sídle kraja a okresným úradom.
5

Čl. 11
Prepojenie varovacej a vyrozumievacej siete s autonómnym systémom
(1) Prepojenie varovacej a vyrozumievacej siete s autonómnym systémom sa realizuje
v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou spravidla doplnením koncových
prvkov varovania autonómneho systému prijímačom RDS.
(2) Prepojenie autonómneho systému s varovacou a vyrozumievacou sieťou umožňuje
a) varovanie obyvateľstva v prípade hrozby iného druhu nebezpečenstva, než pre ktoré
bol autonómny systém vybudovaný,
b) diaľkové ovládanie koncových prvkov varovania autonómneho systému záložným
spôsobom.

Čl. 12
Podmienky spolupráce medzi okresným úradom v sídle kraja a právnickou osobou
alebo fyzickou osobou - podnikateľom prevádzkujúcou autonómny systém
(1) Za účelom využitia koncových prvkov varovania autonómneho systému v rámci
varovacej a vyrozumievacej siete, na zabezpečenie včasného varovania obyvateľstva pre
prípad vzniku mimoriadnej udalosti, uzatvára okresný úrad v sídle kraja
dohodu s právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom prevádzkujúcou
autonómny systém. Dohoda obsahuje najmä
a) podmienky, za ktorých je možné aktivovať sirény autonómneho systému okresným
úradom v sídle kraja prostredníctvom vysielania RDS,
b) podmienky, za ktorých je možné aktivovať sirény autonómneho systému na základe
žiadosti okresného úradu v sídle kraja v prípade absencie RDS prijímača,
c) spôsob vzájomnej informovanosti a výmeny informácií po vzniku mimoriadnej
udalosti alebo pri jej hrozbe,
d) termíny a spôsob vykonávania kontroly spojenia medzi varovacím a vyrozumievacím
centrom kraja a autonómnym systémom,
e) rozsah povinností zmluvných strán v závislosti od spôsobu prepojenia autonómneho
systému s varovacou a vyrozumievacou sieťou,
f) vzor dohody je prílohou č. 2 tohto usmernenia.
(2) Ministerstvo v súlade s projektom výstavby autonómneho systému zabezpečuje montáž
a pripojenie RDS prijímača a uzatvára s právnickou osobou a fyzickou osobou –
podnikateľom prevádzkujúcim autonómny systém dohodu o umiestnení tohto zariadenia.
Príslušný okresný úrad poskytuje pri uzatváraní dohody ministerstvu súčinnosť.
(3) O prepojení autonómneho systému s varovacou a vyrozumievacou sieťou informuje
ministerstvo príslušný okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja.

Čl. 13
Prepojenie varovacej a vyrozumievacej siete s miestnymi informačnými prostriedkami
obce
(1) Do varovacej a vyrozumievacej siete je možné pripojiť prostredníctvom prijímača RDS
i miestny informačný prostriedok obce a to predovšetkým bezdrôtový rozhlas.
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(2) Žiadosť o pripojenie prostredníctvom RDS prijímača zasiela obec príslušnému
okresnému úradu.
(3) Okresný úrad v sídle kraja uzatvorí dohodu o využívaní miestneho informačného
prostriedku obce, ktorý spĺňa požiadavky uvedené v ods. 1 tohto článku po jeho prepojení
do republikovej siete sirén.
(4) Vzor dohody je prílohou č. 2 tohto usmernenia.

Požiadavky na obsluhu prostriedkov hlásnej služby
Čl. 14
Obsluha zariadenia SEHIS
(1) Obsluhovať pracovnú stanicu technického zariadenia SEHIS môže len osoba poučená
a preškolená, ktorej bolo pridelené používateľské konto v súlade s interným právnym
predpisom6.
(2) Školenie na technické zariadenie SEHIS vykonáva ministerstvo na základe písomnej
žiadosti okresného úradu v sídle kraja6.

Čl. 15
Obsluha sirén
(1) Obsluhovať a aktivovať sirénu pomocou miestneho ovládania môže iba oprávnená osoba,
ktorou je starosta obce, starosta miestnej časti, primátor mesta alebo osoba nimi
poverená.
(2) Oprávnená osoba aktivuje sirénu v prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku osôb
spôsobom uvedeným v § 3a zákona Národnej rady SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
(3) V prípade, že oprávnená osoba nemôže aktivovať elektronickú sirénu, môže o jej
aktiváciu požiadať prostredníctvom koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému okresný úrad v sídle kraja. Žiadosť sa realizuje telefonátom na linku tiesňového
volania 112 a oprávnená osoba pri nej podľa § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR
č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
poskytuje nasledovné údaje:
a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia,
b) údaje o zdroji a druhu ohrozenia,
c) údaje o veľkosti ohrozeného územia,
d) základné pokyny pre obyvateľstvo.
(4) Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému si požiadavku podľa bodu 3
preverí telefonátom na oprávnenú osobu a v prípade potvrdenia požiadavky aktivuje
sirénu. Pri preverení sa využívajú kontakty z plánu ochrany obyvateľstva.

6

Nariadenie Ministerstva vnútra SR č. 76/2015 o informačnom systéme civilnej ochrany.
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Dokumentácia na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
Čl. 16
Úlohy na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
(1) Úlohy pri realizácii opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len
„opatrenia VarVyr“) sa spracúvajú v grafickej a textovej časti do plánu ochrany
obyvateľstva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.7 Obsahom je
realizácia opatrení VarVyr, organizácia informačného toku, rozmiestnenie zariadení na
varovanie obyvateľstva.
(2) Údaje, ktoré sú dostupné v sumárnej podobe na republikovej úrovni poskytne
ministerstvo okresným úradom dostupnými technickými prostriedkami, predovšetkým
prostredníctvom Krizportalu.

Čl. 17
Dokumentácia na realizáciu opatrení VarVyr na stupni okresný úrad v sídle kraja
(1) Textová časť opatrení VarVyr obsahuje najmä
a) prehľad sirén v územnom obvode kraja,
b) prehľad komunikačných jednotiek v územnom obvode kraja,
c) prehľad miestnych rozhlasov v územnom obvode kraja,
d) prehľad varovacích a vyrozumievacích centier autonómnych systémov v územnom
obvode kraja, vrátane kontaktných údajov a dohôd uzatvorených podľa čl. 12 ods. 5,
e) plán vyrozumenia osôb, orgánov a organizácií, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti
činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie, alebo
v súvislosti s vyrozumením.8
(2) Štruktúra údajov v odseku 1 písm. a) až d) je stanovená ministerstvom prostredníctvom
Krizportalu.
(3) Aktualizáciu údajov podľa odseku 1 písm. a), c) a d) vykonáva okresný úrad v sídle kraja
v spolupráci s okresnými úradmi na Krizportale minimálne raz za štvrťrok.
(4) Grafická časť opatrení VarVyr sa spracúva na mape, do ktorej sa zakresľuje najmä
a) varovacie a vyrozumievacie centrá okresných úradov a varovacie a vyrozumievacie
centrá autonómnych systémov,
b) umiestnenie sirén v správe majetku štátu a sirén autonómnych systémov,
c) umiestnenie komunikačných jednotiek sirén v kraji,
d) vyznačenie obcí disponujúcich miestnymi rozhlasmi.

Čl. 18
Dokumentácia na realizáciu opatrení VarVyr na stupni okresný úrad
(1) Textová časť opatrení VarVyr obsahuje najmä
a) prehľad sirén v územnom obvode okresu,
b) prehľad komunikačných jednotiek v územnom obvode okresu,
c) prehľad miestnych rozhlasov v územnom obvode okresu,
7

§ 3c ods. 1 písm. c) 2. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
8
Napr. Smernica vlády SR schválená uznesením vlády SR č. 572 z 13. decembra 2017.
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d) prehľad varovacích a vyrozumievacích centier autonómnych systémov v územnom
obvode okresu a ich kontaktné údaje,
e) plán vyrozumenia osôb, orgánov a organizácií, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti
činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie, alebo
v súvislosti s vyrozumením.8
(2) Štruktúra údajov v odseku 1 písm. a) až d) je stanovená ministerstvom prostredníctvom
Krizportalu.
(3) Aktualizáciu údajov podľa odseku 1 písm. a) a c) vykonáva okresný úrad na Krizportale
minimálne raz za štvrťrok.
(4) Grafická časť opatrení VarVyr sa spracúva na mape, do ktorej sa zakresľuje najmä
a) varovacie a vyrozumievacie centrá okresných úradov a varovacie a vyrozumievacie
centrá autonómnych systémov,
b) umiestnenie sirén v správe majetku štátu a sirén autonómnych systémov,
c) umiestnenie komunikačných jednotiek sirén v okrese,
d) vyznačenie obcí disponujúcich miestnymi rozhlasmi.

Čl. 19
Dokumentácia na realizáciu opatrení VarVyr na stupni obec
(1) Textová časť opatrení VarVyr obsahuje najmä
a) sumárny prehľad sirén obce,
b) prehľad údajov o miestnom rozhlase,
c) prehľad varovacích a vyrozumievacích centier autonómnych systémov na území obce
a ich kontaktné údaje,
d) plán vyrozumenia osôb, orgánov a organizácií, ktoré sú v rámci svojej pôsobnosti
činné pri riešení následkov mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie, alebo
v súvislosti s vyrozumením.8
(2) Štruktúra údajov v odseku 1 písm. a) a b) je stanovená ministerstvom prostredníctvom
Krizportalu, okresné úrady o nej informujú obce vo svojom územnom obvode.
(3) Grafická časť opatrení VarVyr sa spracúva na mape a obsahuje najmä
a) varovacie a vyrozumievacie centrá autonómnych systémov,
b) umiestnenie sirén v správe majetku štátu a sirén autonómnych systémov,
c) hranice oblasti ohrozenia okolo zdrojov ohrozenia na základe analýzy územia
z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktorú vypracúva okresný úrad..
(4) Grafická časť opatrení VarVyr je súčasťou plánu ochrany obyvateľstva.
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Záverečné ustanovenia
Čl. 20
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa pokyn generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie riadenia hlásnej služby
civilnej ochrany na území kraja a v územnom obvode obvodného úradu číslo
XXVI/6/2008 zo dňa 13. marca 2008.
(2) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňom vydania.

plk. Ing. Marián Dritomský, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra SR
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Príloha č. 1
k usmerneniu generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/1/2020

Schéma technického zabezpečenia varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
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Legenda:
















AE – atómové elektrárne
AUS – autonómny systém
CECIS – Common Emergency Communication and Information System – Spoločný
núdzový komunikačný a informačný systém
CMRS SKR MV SR – Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko sekcie krízového
riadenia MV SR
EMS – elektromotorická siréna
ERCC – The Emergency Response Coordination Centre (Koordinačné centrum pre
núdzové reakcie)
ES – elektronická siréna
KJ – komunikačná jednotka (retranslačná stanica)
KS IZS – koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
MIP – miestny informačný prostriedok
RDS – Radio Data System
RTVS – Rozhlas a televízia Slovenska
TMX – rádiová telemetria
ÚOŠS – ústredné orgány štátnej správy
VVC – varovacie a vyrozumievacie centrum
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Príloha č. 2
k usmerneniu generálneho riaditeľa sekcie krízového riadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. VI/1/2020

Vzor zmluvy
D O H O D A č.
o podmienkach varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pri ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnych udalostí, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti

Zmluvné strany:
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
zastúpený vo veciach zmluvných:
prednosta
Okresný úrad
zastúpený vo veciach technických:
vedúci odboru krízového riadenia
Okresný úrad
IČO: 00151866
2. Názov prevádzkovateľa
Ulica, popisné číslo
PSČ
zastúpený:
oprávnená osoba (titul, meno, priezvisko)
IČO:
(ďalej len „prevádzkovateľ)

PREAMBULA
Zmluvné strany v zmysle ustanovení § 16 ods. 1 písm. c), d), i) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného
systému civilnej ochrany, uzatvárajú túto dohodu o podmienkach varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti v prevádzke ...............................................
(ďalej len „prevádzka“).
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Článok I.
Predmet dohody
Predmetom dohody je bezplatné využívanie autonómneho systému varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“), ktorý sa nachádza
v prevádzke pre účely varovania obyvateľstva pri riešení mimoriadnych udalostí alebo
krízových situácií, ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľstva a vzájomná
spolupráca medzi Okresným úradom ............. a prevádzkovateľom s cieľom zabezpečiť
včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb v ohrozenom území prostredníctvom
autonómneho systému.

Článok II.
Všeobecné ustanovenia
1. Ohrozeným územím sa rozumie oblasť ohrozenia, v ktorej pri ohrození, vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti
spojenej .......(napr. s únikom nebezpečnej látky) v prevádzke môže dôjsť k ohrozeniu
života, zdravia, majetku.
2. Varovacím a vyrozumievacím centrom Okresného úradu ....................... (je koordinačné
stredisko integrovaného záchranného systému Okresného úradu ................... (ďalej len
„KS IZS“).

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Prevádzkovateľ zabezpečí:
a)

Pri ohrození, vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti na ohrozenom území vyhlasovanie varovného signálu
a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnych udalostí prostredníctvom
autonómneho systému varovania a vyrozumenia.

b) Bezodkladné informovanie KS IZS - o ohrození, o vzniku mimoriadnej udalosti, ako
aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti na ohrozenom území.
c)

Bezodkladné vyžiadanie spustenia sirén autonómneho systému z KS IZS na
ohrozenom území, v prípade, že spustenie nemôže zrealizovať prevádzkovateľ.

d) Priebežné informovanie KS IZS - o vzniknutej mimoriadnej udalosti na ohrozenom
území pre včasné zabezpečenie následného informovania obyvateľstva
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
e)

Minimálne raz za rok vykonanie školenia svojich zamestnancov zabezpečujúcich
varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb činných pri riešení mimoriadnych
udalosti na ohrozenom území v komunikácii s KS IZS.
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f)

Pre KS IZS a Sekciu krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
bezplatné využitie autonómneho systému na varovanie obyvateľstva pri vzniku iných
mimoriadnych udalostí alebo krízových situácií19v oblasti ozvučenej týmto systémom.

g) Trvalú prevádzkyschopnosť autonómneho systému.
2. Varovacie a vyrozumievacie centrum Okresného úradu ..................... zabezpečí:
a)

Vyhlásenie prvotného oznamu pre obyvateľstvo na prevádzkovateľom ohrozenom
území o ohrození, alebo o vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti prostredníctvom regionálnych rozhlasových staníc
a prostredníctvom Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v Rozhlase a televízii Slovenska.

b) Vychádzajúc z ustanovení zákonov uvedených v preambule tejto dohody sa zaväzuje
používať autonómny systém varovania obyvateľstva len pri ohrození, vzniku
mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácii, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti a krízových situácií a pri previerkach systému varovania
obyvateľstva.
c)

Bezodkladne telefonicky a následne písomne oznámiť prevádzkovateľovi použitie
autonómneho systému varovania obyvateľstva s uvedením konkrétneho dôvodu jeho
použitia. O plánovaných previerkach systému varovania vopred písomne informuje
prevádzkovateľa.

Článok IV.
Spoločné ustanovenia
1. Na odovzdávanie informácií o ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti alebo krízovej
situácie, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti alebo krízovej
situácie budú používané tieto spojovacie cesty:
Telefónne spojenie (hlavný druh spojenia):
112
Tel.:
Fax:
E-mail:
(štatutár)
Mobil:
E-mail:
(prevádzka/dispečing)
Tel.:
Fax:
E-mail:
Mobil:

Okresný úrad ..............
– KS IZS

Názov prevádzkovateľa
Názov prevádzky/AuS
-

1

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 NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
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2. Všetky informácie o ohrození, o vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti
rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti na ohrozenom území si KS IZS spätne overí
telefonicky u prevádzkovateľa.
3. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu
zásadným spôsobom zmeniť skutočnosti obsiahnuté v tejto dohode.
4. Zásady dohodnuté v tejto dohode zapracujú obidve strany do príslušných dokumentácií
Plánov ochrany.210

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Vypovedať dohodu môže každá zmluvná strana iba po zmene povinností ustanovených
v § 16 ods. 1 písm. c), d), i) a ods. 7 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na zmene zmluvných podmienok. Zmeny budú
vykonané písomnými dodatkami k tejto dohode, ktoré sa po podpísaní obidvomi
zmluvnými stranami stanú súčasťou tejto dohody.
4. Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
5. Dohoda je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva rovnopisy sú určené
prevádzkovateľa, tri rovnopisy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V ................,

dňa ......................

V ............... , dňa ........................

..........................................................

..........................................................

prednosta
Okresný úrad

2

pre

oprávnená osoba prevádzkovateľa

§ 14 ods. (1) písm. c) a § 16 ods. (1) písm. e) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov
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