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ZAMERANIE ČINNOSTI PRE KRAJSKÉ ÚRADY NA ROK 2007

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Úrad krízového manažmentu
Úrad civilnej ochrany
Bratislava 18. decembra 2006
Č. p.: ZU - 186/ÚO-2006
Vybavuje: Ján Kubiš
Telefónne číslo: 02/4859 2054

1. ÚSEK KRÍZOVÉHO RIADENIA, KRÍZOVÉHO PLÁNOVANIA V SYSTÉME
HOSPODÁRSKEJ
MOBILIZÁCIE
A OCHRANY UTAJOVANÝCH
SKUTOČNOSTÍ
V súlade s aktuálnou potrebou skvalitňovať pripravenosť zamestnancov krízového
manažmentu orgánov miestnej štátnej správy, v súčinnosti s ostatnými subjektami
podieľajúcimi sa na plnení úloh na úseku krízového riadenia, krízového plánovania
v systéme hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností, stanovujem pre
krajské úrady na rok 2007 nasledujúce ciele:
1.

V riadiacej práci sa zamerať na optimalizáciu podmienok súvisiacich s postupnou
transformáciou krajských úradov podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 791 z 28.
septembra 2006, s dôrazom na úseky krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
s cieľom zabezpečiť základnú úlohu verejnej moci v období krízovej situácie.
Naďalej skvalitňovať prípravu krízových manažérov krajských úradov i obvodných
úradov a spoluprácu s orgánmi územnej samosprávy pri príprave na krízové situácie a pri
ich riešení.

2.

V krízovom riadení naďalej skvalitňovať prípravu členov krízových štábov pri príprave
na krízové situácie a pri ich riešení. V oblasti civilného núdzového plánovania realizovať
úlohy i odporúčania vyplývajúce z metodického pokynu Ministerstva vnútra SR pre
krajské úrady a obvodné úrady na zabezpečenie plnenia úloh. Implementovať
a rozpracovať opatrenia systému reakcie na krízové situácie „NCRS“ na vlastné
podmienky.

3. V krízovom plánovaní v systéme hospodárskej mobilizácie realizovať opatrenia
v oblasti evidencie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie,
vyplývajúce zo zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany
spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 414/2002 Z. z.“). Pri plnení
úloh dôsledne dodržiavať zásady financovania a využitia pridelených finančných

prostriedkov na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a hospodárenia s majetkom,
určeným na účely hospodárskej mobilizácie.
4. V ochrane utajovaných skutočností v podmienkach krajských úradov realizovať úlohy
vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) a jeho vykonávacích
predpisov.
Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov
miestnej štátnej správy, v súčinnosti s ostatnými subjektami podieľajúcimi sa na plnení
spoločných úloh na úseku krízového riadenia, podpory obrany štátu, krízového plánovania
v systéme hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností, o d p o r ú č a m
v roku 2007 zamerať úsilie na plnenie týchto hlavných úloh:
K cieľu č. 1
1. V prípade ďalšieho pokračovania v činnosti krajských úradov vypracovať „Ročný plán
činnosti odboru krízového riadenia krajského úradu na rok 2008,“ v ktorom rozpracovať
hlavné úlohy na úseku krízového riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej
mobilizácie (ďalej len „KP v systéme HM“) a ochrany utajovaných skutočností (ďalej len
„OUS“) pre krajský úrad (ďalej len „KÚ“) a obvodné úrady (ďalej len „ObÚ“).
Vykoná: odbor krízového riadenia (ďalej len „odbor KR“)
Termín: do 28. 12. 2007
2. Vypracovať podklady do „Zamerania činnosti v oblasti krízového riadenia, KP v systéme
HM, civilného núdzového plánovania (ďalej len „CNP“) a civilnej ochrany na rok 2008“
pre ObÚ v územnom obvode kraja a zaslať jeho výpis na príslušný samosprávny kraj.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 28. 12. 2007
3. Vypracovať plán kontrolnej činnosti KÚ na úseku krízového riadenia, KP v systéme HM
a OUS, ako súčasť Ročného plánu činnosti odboru KR na rok 2008.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 12. 12. 2007
4. Vypracovať návrh plánu práce bezpečnostnej rady kraja (ďalej len „BR kraja“) na rok
2007.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 3. 1. 2007
5. Vypracovať plán odbornej prípravy krízového štábu KÚ na rok 2007 a predložiť ho na
ÚKM.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 31. 3. 2007
6. Zaslať ÚKM prehľad o lektoroch vykonávajúcich odbornú prípravu krízového štábu KÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 10. 1. 2007
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7. Vykonať kontrolu vypracovania metodiky odbornej prípravy krízového štábu ObÚ
v pôsobnosti KÚ. Zaslať záznam o vykonaní odbornej prípravy krízového štábu KÚ na
ÚKM do 30 dní po jej vykonaní.
Vykoná: odbor KR
Termín: 1 x do roka
8. Vyhodnotiť splnenie úloh na úseku krízového riadenia, KP v systéme HM a OUS za rok
2007 podľa osnovy zaslanej úradom krízového manažmentu MV SR, č.p.: ZU-122/ÚO2006 a vyhodnotenie zaslať riaditeľovi úradu krízového manažmentu MV SR (ďalej len
„ÚKM“).
Vykoná: odbor KR
Termín: do 14. 12. 2007
9. Vypracovať pre BR kraja zámer kontrolnej činnosti na rok 2007 a vykonávať kontroly
plnenia úloh a opatrení uložených BR obvodov, iným štátnym orgánom a vyššiemu
územnému celku (ďalej len „VÚC“).
Vykoná: odbor KR
Termín: do 14. 1. 2007, kontrola min. 2 x do roka
10. Zabezpečiť plnenie opatrení na vypracovanie Správy o bezpečnosti krajov za rok 2006.
Vykoná: odbor KR, riadi kancelária BR SR
Termín: január – apríl 2007
11. V súčinnosti s VÚC vykonať kontrolu na ObÚ a v obciach v oblasti prípravy
a zabezpečenia plnenia úloh potrebných na obranu štátu.
Vykoná: odbor KR KÚ v spolupráci s VÚC
Termín: min. 2 x do roka
12. Vykonať v súčinnosti s príslušnou územnou vojenskou správou (ďalej len „ÚVS“)
kontrolu plnenia úloh na ObÚ v oblasti obrany štátu.
Vykoná: odbor KR, ÚVS
Termín: min. 2 x do roka
13. Vykonať kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených krízovým štábom ObÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: min. 2 x do roka
14. Vykonávať kontrolu plnenia úloh CNP na ObÚ a v obciach s dôrazom na prípravu
a koordináciu opatrení zameraných predovšetkým na:
- zaistenie vnútorného poriadku na príslušnom teritóriu a zaistenie prijateľnej úrovne
sociálneho a ekonomického života obyvateľstva,
- udržanie funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej obnovy po
narušení,
- spoluprácu s ozbrojenými silami SR a ich podporu v mieri i počas krízových situácií,
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
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15. Spolupracovať s ÚKM pri výkone kontroly hospodárenia s majetkom určeným na účely
HM a pridelených finančných prostriedkov na KÚ a ObÚ v územnom obvode kraja.
Vykoná: odbor KR v súčinnosti s ÚKM
Termín: priebežne
16. Vykonávať na ObÚ kontrolu plnenia úloh na úseku HM s dôrazom na hospodárenie
s prideleným materiálom HM a pravidelne hodnotiť pripravenosť ObÚ na zavedenie
mimoriadnych regulačných opatrení na území kraja.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
K cieľu č. 2
1. Zabezpečovať plnenie úloh týkajúcich sa činnosti BR kraja, najmä prípravy podkladov pre
zasadanie BR kraja a pre riadenie a kontrolu BR obvodov, iných štátnych orgánov v kraji
a VÚC, pripravovať návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti štátu a návrhy opatrení na
predchádzanie krízovej situácii.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
2. Priebežne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v kraji, viesť dokumentáciu BR kraja
a v prípade potreby pripravovať podklady na rokovanie BR kraja v období krízovej
situácie.
vykoná: odbor KR
termín: priebežne
3. Zabezpečovať úlohy sekretariátu BR kraja v súlade s jej Rokovacím poriadkom.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
4. Koordinovať činnosť ObÚ a obcí pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a činnosť
podnikateľov a právnických osôb pri CNP.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
5. Spolupracovať s VÚC pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
6. Pripravovať a vykonávať opatrenia na riešenie krízových situácií a plniť úlohy určené
vládou SR a ústredným krízovým štábom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
7. Spolupracovať s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri
ich riešení.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
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8. Pripravovať úlohy a opatrenia v oblasti CNP a spolupracovať s ObÚ a obcami pri ich
plnení, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení pri:
- udržaní funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy a zabezpečenie jej obnovy
po narušení,
-

zaisťovaní vnútorného poriadku na teritóriu kraja a zaisťovaní prijateľnej úrovne
sociálneho a ekonomického života obyvateľstva,

-

spolupráci s OS SR a ich podpore v mieri i počas krízových situácií.

Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
9. Plniť úlohy sekretariátu krízového štábu KÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
10. Pravidelne spresňovať systém vyrozumenia členov BR kraja a krízového štábu KÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: 1 x mesačne
11. Plniť úlohy na úseku obrany štátu, na úseku zabezpečenia podpory obrany štátu,
v zabezpečovaní služieb a činností poskytovaných OS SR a podieľať sa na príprave a
rozvoji obrannej infraštruktúry.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
12. V súčinnosti s VÚC koordinovať činnosť ObÚ a obcí pri príprave a zabezpečení plnenia
úloh potrebných na obranu štátu.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
13. V súčinnosti s Vyššou vojenskou správou zintenzívniť kontrolu plnenia prijímaných úloh
a opatrení vydávaných ObÚ na zabezpečenie obrany štátu.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
14. Prostredníctvom ObÚ v spolupráci s príslušnou ÚVS zintenzívniť kontrolu plnenia
prijímaných opatrení a úloh vydávaných obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám na zabezpečenie obrany štátu.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
15. Prostredníctvom ObÚ v súčinnosti s ÚVS zvýšiť úroveň spolupráce pri vedení evidencie,
určovaní a kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných
prostriedkov pre potreby obrany štátu.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
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16. Koordinovať činnosť ObÚ vo svojej pôsobnosti pri vytvorení a zabezpečení systému
doručovania povolávacích rozkazov na výkon mimoriadnej služby a jednotlivých
rozhodnutí vydávaných ObÚ a obcami.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 30. 4. 2007
17. Uložiť úlohy ObÚ v príslušnom územnom obvode, ktoré sú potrebné na zabezpečenie
obrany štátu, s dôrazom na stanovenie povinnosti poskytnúť ubytovanie a pracovnú
povinnosť v súčinnosti s obcami a v spolupráci s príslušnou ÚVS kontrolovať ich plnenie.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 30. 4. 2007 a následne vykonať kontroly
18. Vykonávať v druhom stupni štátnu správu na úseku obrany štátu vo veciach, v ktorých
v správnom konaní v prvom stupni konajú ObÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
19. Vypracovať a zaslať oznámenia o vzniku a zániku pracovného pomeru, alebo obdobného
pracovného vzťahu a oznámenia o vzniku a zániku dôvodu oslobodenia od výkonu
mimoriadnej služby a alternatívnej služby na príslušné ÚVS pre rok 2008.
Vykoná: odbor KR
Termín: 30. 6. 2007
20. Zaslať MV SR na schválenie počty zamestnancov KÚ požadovaných na oslobodenie od
výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby pre rok 2008.
Vykoná: odbor KR
Termín: v súlade s Odbornými pokynmi č.p.: OdRŠS-94/2006 k oslobodzovaniu občanov
podliehajúcich brannej povinnosti, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej
služby
21. Rozpracovať opatrenia NCRS na podmienky krajov.
Vykoná: odbor KR,
Termín: marec – december 2007
22. Spolupracovať s krajským riaditeľstvom PZ pri plnení opatrení na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky.
Vykoná: odbor KR
Termín: v období krízovej situácie
23. Spolupracovať s ÚKM pri vypracovaní „Metodického pokynu MV SR pre orgány
miestnej štátnej správy na plnenie úloh CNP na úseku vnútorného poriadku a bezpečnosti
štátu, spolupráce s OS SR a ich podpory a zabezpečenia funkčnosti orgánov verejnej
moci.“
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne, do 30. 5. 2007
24. Spolupracovať s ÚKM pri vypracovaní interného predpisu MV SR o stanovení postupov
a činností zložiek krízového manažmentu MV SR (KÚ, KR Policajného zboru a KR
Hasičského a záchranného zboru) pri riešení krízovej situácie vzniknutej použitím
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nebezpečných látok (jadrovej, chemickej alebo biologickej látky).
Vykoná: odbor KR
Termín: do 30. 9. 2007
25. Podieľať sa na príprave podkladov do materiálu „Zámer výstavby a ďalšieho rozvoja
bezpečnostného systému Slovenskej republiky do roku 2010.“
Vykoná: odbor KR
Termín: január – marec 2007
26. Spolupracovať s ÚKM pri príprave, organizovaní a vykonaní súčinnostných cvičení s
útvarmi Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“), Policajného zboru (ďalej
len „PZ“) a ďalších záchranárskych organizácií, s dôrazom na vypracovanie a precvičenie
postupov na zabezpečenie nevyhnutných zdrojov na prežitie obyvateľov a na
zabezpečenie činnosti OS SR a bezpečnostných zborov.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
27. Spolupracovať s ÚKM pri vypracovaní „Metodického pokynu MV SR pre orgány
miestnej štátnej správy na zabezpečenie a realizáciu cvičení krízového manažmentu.“
Vykoná: odbor KR
Termín: do 31. 8. 2007
28. Zúčastniť sa pracovnej porady pre vedúcich oddelení KP a HM odboru KR KÚ
a určených zamestnancov KÚ.
Vykoná: ÚKM
Termín: 2 x do roka
29. Zúčastniť sa odbornej prípravy členov krízových štábov KÚ.
Vykoná: ÚKM
Termín: 2 x do roka
30. Vykonať odbornú prípravu krízových štábov KÚ a ObÚ pri príprave na krízové situácie.
Vykoná: odbor KR
Termín: 2 x do roka
31. Zúčastniť sa odborného kurzu na prípravu zamestnancov krajských úradov a obvodných
úradov, ktorí zabezpečujú a vykonávajú prípravu členov krízového štábu a sekretariátu
krízového štábu.
Vykoná: ÚKM
Termín: do 30. 10. 2007
32. Organizovať a vykonať odbornú prípravu vedúcich odborov, vedúcich oddelení a ďalších
určených zamestnancov KÚ v oblasti plnenia úloh v krízových situáciách a usmerňovať
jej vykonávanie na ObÚ v územnom obvode KÚ.
Vykoná: odbor KR
Termín: 2 x do roka

K cieľu č. 3
1. Dodržiavať finančnú disciplínu pri nakladaní s pridelenými finančnými prostriedkami,
v stanovených termínoch predkladať požiadavky odboru rozpočtov a financovania sekcie
ekonomiky MV SR na financovanie opatrení hospodárskej mobilizácie a pravidelne
vykonávať rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami.
Vykoná: ÚKM
Termín: priebežne
2. V súlade so všeobecnými záväznými právnymi normami viesť evidenciu zapožičaného
materiálu určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
Vykoná: odbor KR v súčinnosti s ÚKM
Termín: priebežne
3. Zaslať požiadavku na finančné prostriedky na úhradu nákladov na plnenie opatrení
hospodárskej mobilizácie MV SR pre rok 2008.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 31. 3. 2007
4. Zabezpečiť zaslanie exportných dát z programového prostriedku jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie (ďalej len „JIS HM“).
Vykoná: odbor KR
Termín: do 31. 5. 2007 za I. polrok, do 31. 10. 2007 za II. polrok
5. Koordinovať príslušné obvodné úrady v JIS HM, za účelom odstránenia nezrovnalostí
poskytovaných údajov od obcí SR.
Vykoná: odbor KR
Termín: v období aktualizácie dát
6. Zabezpečiť preškolenie zamestnancov odborov KR KÚ (ObÚ) určených na prácu
s aplikačným programom JIS HM ATON (AMION) firmou Coopex Soft s.r.o..
Vykoná: ÚKM
Termín : priebežne
7. Riadiť a koordinovať činnosť ObÚ vo svojom územnom obvode pri vykonávaní opatrení
HM, ktorá vyplýva z § 5 písm. e), r) alebo t) zákona č. 414/2002 Z. z..
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
8. V spolupráci s MH SR zabezpečovať vypracúvanie a priebežnú aktualizáciu podkladov
k opatreniam regulácie predaja životne dôležitých výrobkov a tovarov pre potreby
zabezpečenia v krízovej situácii.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
9. Pripraviť a predložiť ÚKM požiadavku za KÚ a ObÚ vo svojom územnom obvode na
majetok HM potrebný pre plnenie opatrení HM.
Vykoná: odbor KR
Termín: do 30. 11. 2007
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10. Poskytovať ObÚ vo svojom územnom obvode údaje o subjektoch HM z JIS HM
aktualizované MH SR.
Vykoná: odbor KR
Termín: 2 x do roka
11. Uplatňovať požiadavky ObÚ vo svojom územnom obvode a VÚC na vykonanie opatrení
HM na vecne príslušných ústredných orgánoch štátnej správy.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
12. Prostredníctvom ObÚ zabezpečovať vedenie evidencie o odberných oprávneniach
a zabezpečiť ich distribúciu po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
13. Prostredníctvom ObÚ zabezpečovať vedenie evidencie ľudských zdrojov pre potrebu
plnenia pracovných úloh a evidenciu vecných prostriedkov na účely vecného plnenia.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
14. Spolupracovať pri zabezpečovaní opatrení HM v oblasti organizácie dopravného
zabezpečenia a v oblasti organizácie stavebných a sanačných činností so samosprávnym
krajom podľa osobitných predpisov.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
15. Spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a ktoré môžu byť určené ako subjekty HM pri aktualizácii
databázy údajových dokumentov kraja na úseku regulácie predaja pre JIS HM.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
16. Po nariadení vykonania opatrení HM podľa § 7 ods. 3 až 5, zákona č. 414/2002 Z. z.,
spolupracovať s ObÚ vo svojom územnom obvode pri vydávaní písomných príkazov pre
fyzické osoby na vykonanie pracovnej povinnosti a písomné príkazy právnickým osobám
alebo fyzickým osobám na vecné plnenie.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
17. Spolupracovať s obcami pri plnení ich povinnosti zriaďovať výdajne odberných oprávnení
a vykonávať ich kontrolu vo svojom územnom obvode.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
18. Spolupracovať s obcami pri uplatňovaní ich požiadaviek po nariadení vykonávania
opatrení HM.
Vykoná: odbor KR
Termín: priebežne
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19. Zúčastniť sa odbornej prípravy vedúcich oddelení KP a HM odboru KR KÚ k plneniu
hlavných úloh na úseku HM v roku 2007 a odbornej prípravy zamestnancov KÚ na úseku
financovania HM a hospodárenia s majetkom určeným na účely HM.
Vykoná: odbor krízového manažmentu MH SR, ÚKM
Termín: 2 x do roka
20. Vykonať odbornú prípravu zamestnancov ObÚ na úseku financovania HM a hospodárenia
s majetkom určeným na účely HM.
Vykoná: odbor KR
Termín: 2 x do roka
K cieľu č. 4
1. V oblasti personálnej činnosti :
a) zabezpečovať úlohy súvisiace s vedením evidencie a zoznamov podľa § 6 vyhlášky
Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z. KÚ a ObÚ kraja,
b) priebežne zabezpečovať a realizovať formou doplnkov aktualizáciu zoznamov
v súvislosti so zmenami na funkciách, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Pri zmenách na funkcii bezpečnostného
zamestnanca realizovať úlohy súvisiace so žiadosťou o vykonanie skúšky na Národný
bezpečnostný úrad (ďalej len „NBÚ“). Písomné oznámenie o výsledku skúšky
zakladať do jeho osobného spisu vedeného na služobnom úrade KÚ,
c) záznam o určení, vyhlásenie o mlčanlivosti a záznam o zániku určenia u oprávnenej
osoby zakladať do jej osobného spisu. Kópiu uvedených dokumentov u osôb
určených pre oboznamovanie sa s utajovaným stupňom „Dôverné “, resp. vyššom
stupni zasielať v termíne do 30 dní NBÚ,
d) pri zmenách na poste prednostu KÚ a ObÚ zabezpečovať úlohy súvisiace so
skončením výkonu funkcie prednostu v spolupráci s MV SR a v nadväznosti na
uznesenie vlády SR.
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ a bezpečnostný zamestnanec príslušného
ObÚ.
Termín: priebežne
2. V oblasti administratívnej bezpečnosti:
a) vykonať vyraďovanie utajovaných skutočností. Úlohy zabezpečovať v súlade s
platnými zákonmi, vyhláškami a smernicami MV SR, ktorými sa vydáva registratúrny
poriadok a registratúrny plán,
b) predkladať ku kontrole prednostovi KÚ vedenie protokolu a nevybavené utajované
písomnosti najmenej raz za tri mesiace. Na konci roka realizovať úlohy, súvisiace s
uzatvorením protokolu,
c) pri vymedzení novovzniknutej utajovanej skutočnosti aktualizovať a premietnuť
zmenu do „Zoznamu utajovaných skutočností KÚ a ObÚ,“ ktorý vydáva prednosta
KÚ v súlade s Nariadením vlády SR č. 216/2004 Z. z.,
d) pri personálnych zmenách zabezpečiť utajované skutočnosti proti neoprávnenej
manipulácii (ďalej len „NM“) a realizovať úlohy ustanovené vyhláškou NBÚ
č.
338/2004 Z. z.
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ v spolupráci s bezpečnostným
zamestnancom príslušného ObÚ.
Termín: priebežne
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e) v prípade NM postupovať pri jej oznámení a prešetrení a následných prijatých
opatreniach podľa zákona č. 215/2004 Z. z., ako aj vyhlášky NBÚ č. 338/2004 Z. z.
o administratívnej bezpečnosti.
Vykoná: prednosta KÚ a prednosta ObÚ.
Termín: v prípade NM zaslať oznámenie NBÚ bezodkladne po jej zistení a správu
o prešetrení a následných opatreniach prijatých v dôsledku NM zaslať NBÚ do 30 dní
od jej oznámenia.
3. V oblasti fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických
prostriedkov, šifrovej ochrany informácií a priemyselnej bezpečnosti:
a) utajované skutočnosti ukladať a manipulovať s nimi len v chránených objektoch a
priestoroch a v súlade s platnou bezpečnostnou dokumentáciou vypracovanou podľa
platných právnych noriem upravujúcich oblasť ochrany utajovaných skutočností,
b) vykonávať aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie pri každej zmene majúcej vplyv
na jej obsah. So spracovanou bezpečnostnou dokumentáciou oboznámiť oprávnené
osoby v rozsahu nutnom na výkon ich povinností alebo úloh (najmenej raz za rok),
c) utajované skutočnosti v podmienkach KÚ a ObÚ vytvárať a spracúvať len na
certifikovanom technickom prostriedku,
d) v súvislosti s projektom VESNA D v oblasti šifrovej ochrany informácií (uznesenie
vlády SR č. 173/2004) realizovať úlohy podľa požiadavky NBÚ, ktorý plní funkciu
ústredného šifrového orgánu v SR a bezpečnostného úradu MV SR, ako rezortného
šifrového orgánu,
e) v odôvodnených prípadoch pri postupovaní utajovanej skutočnosti zo štátneho orgánu
na podnikateľa je potrebné zabezpečovať úlohy v súlade s platnou legislatívou
upravujúcou oblasť priemyselnej bezpečnosti (zákon č. 215/2004 Z. z. a vyhláška
NBÚ č. 325/2004 Z. z.).
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ a bezpečnostný zamestnanec ObÚ (úloha
uvedená pod písm. d) sa ObÚ netýka).
Termín: priebežne
4. Zúčastňovať sa porád, ktoré usporadúva pre bezpečnostných zamestnancov KÚ NBÚ
a MV SR k aktuálnym úlohám, ktorých plnenie vyplýva zo všeobecne záväzných
právnych noriem a interných predpisov upravujúcich oblasť OUS v podmienkach KÚ a
ObÚ.
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ
Termín: priebežne
5. Vykonávať porady s bezpečnostnými zamestnancami ObÚ podľa aktuálnosti úloh.
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ.
Termín: minimálne 2 x do roka
6. Vykonať školenie osôb, ktoré sa oboznamujú s utajovanými skutočnosťami v podmienkach
KÚ a ObÚ.
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ v spolupráci s bezpečnostným zamestnancom
ObÚ.
Termín: 1 x do roka
7. Priebežne predkladať na poradu prednostu s vedúcimi odborov aktuálne úlohy a otázky
týkajúce sa zabezpečovania úloh v podmienkach KÚ a ObÚ v oblasti OUS.

11

Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ a bezpečnostný zamestnanec ObÚ.
Termín: priebežne
8. Zabezpečiť za predchádzajúci rok zaslanie NBÚ „Ročnej správy o kontrole ochrany
utajovaných skutočností,“
Vykoná: bezpečnostný zamestnanec KÚ.
Termín: do 28. 2. 2007

2.

ÚSEK CIVILNEJ OCHRANY, CIVILNÉHO NÚDZOVÉHO PLÁNOVANIA A
INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

Vyhodnotenie splnenia úloh civilnej ochrany v roku 2006
Činnosť krajských úradov a obvodných úradov bola v roku 2006 zameraná na plnenie
úloh stanovených Zameraním činnosti orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pri
plnení úloh civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania a integrovaného záchranného
systému v roku 2006.
V zmysle uvedeného dokumentu boli úlohy a opatrenia CO, CNP a IZS plnené
nasledovne:
V mesiacoch marec a apríl boli úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR (ďalej len
„úrad CO“) vykonané odborné zhromaždenia s prednostami KÚ, prednostami ObÚ,
prednostami samosprávnych krajov, vedúcimi odborov KR, ako aj s pracovníkmi poverenými
plnením úloh CO na samosprávnych krajoch. Účastníci zhromaždení boli oboznámení
so
zámerom úradu pri napĺňaní cieľov na úseku CO v roku 2006.
Úrad CO prikročil k spracovaniu návrhu koncepcie organizácie a rozvoja CO do roku 2015
tým, že vykonal vyhodnotenie plnenia „Analýzy súčasného stavu a smerov ďalšieho rozvoja
civilnej ochrany do roku 2005“ a vydal „Pokyn riaditeľa Úradu CO MV SR“ k vytvoreniu
riadiacej komisie a spracovateľských komisií. Materiál bol dňa 10. júla 2006 predložený na
vnútrorezortné pripomienkové konanie. V súvislosti s Programovým vyhlásením vlády
Slovenskej republiky, v ktorom je zakotvené vypracovanie novej koncepcie organizácie
a rozvoja civilnej ochrany a taktiež v súvislosti so zmenami v organizácii miestnej štátnej
správy, úrad požiadal o zmenu termínu (na 3. štvrťrok 2007) predloženia návrhu koncepcie
ministra vnútra. Minister so zmenou súhlasil.
KÚ realizovali svoju koordinačnú funkciu na úseku prípravy na civilnú ochranu najmä
tým, že v plánovacích dokumentoch pre ObÚ konkretizovali jej obsah a v priebehu roka
poskytovali ObÚ metodickú pomoc pri jej vykonávaní. V tomto smere spolupracovali
s úradmi samosprávnych krajov.
Zvyšovanie odbornej pripravenosti zamestnancov plniacich úlohy CO bolo uskutočňované
vo VTÚ CO absolvovaním základných, zdokonaľovacích a špecializovaných kurzov.
Základný odborný kurz CO a kurzy Operátorov koordinačných stredísk IZS a CIPREGIS
sa konali len vo VTÚ CO v Slovenskej Ľupči s celoslovenskou pôsobnosťou.
Základné kurzy CO absolvovalo 86 zamestnancov KÚ, ObÚ z odborov KR a úradu CO.
Na zdokonaľovacích a špecializovaných kurzoch bola zaznamenaná účasť 1557 poslucháčov.
Najfrekventovanejšími formami prípravy v roku 2006 boli prednášky a vydávanie rôznych
bulletinov s tematikou civilnej ochrany. V pôsobnosti KÚ a ObÚ boli pri zvyšovaní
pripravenosti na riadenie záchranných prác využívané formy cvičení.
Kurz riaditeľov a učiteľov základných a stredných škôl absolvovalo celkom 393 osôb.
Ďalej bola vykonaná odborná príprava zamestnancov HaZZ, krízových štábov ObÚ, členov
jednotiek CO, starostov obcí a zamestnancov právnických osôb, ktorú absolvovalo 4905 osôb.
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V roku 2006 bola novelizovaná vyhláška č. 303/1996 o zabezpečení prípravy na civilnú
ochranu. Úrad CO akceptoval pripomienky KÚ. Počet vznesených pripomienok bol 70, počet
akceptovaných 47, z toho čiastočne 3. Neakceptovaných pripomienok bolo 23, z toho žiadne
zásadné.
Novelizácia vyhlášky umožnila zaradiť Súťaže mladých záchranárov CO do preventívnovýchovnej činnosti. 43 obvodných kôl Súťaže mladých záchranárov CO sa zúčastnilo 452
zmiešaných štvorčlenných družstiev z 397 základných škôl. Všetkých kôl Súťaže mladých
záchranárov CO sa zúčastnilo 2224 detí, ktoré reprezentovali 404 škôl a 4 družstvá
z Maďarskej republiky.
Sedem krajských kôl súťaže mladých záchranárov CO sa uskutočnilo v mesiacoch
september - október. KÚ v Žiline krajské kolo nezorganizoval. Týchto kôl sa zúčastnilo
82
družstiev. Prvé dve družstva postúpili na Majstrovstvá Slovenskej republiky Súťaže mladých
záchranárov CO, ktoré sa uskutoční budúci rok.
Zlepšila sa publikačná činnosť jednotlivých KÚ, ktoré začali intenzívnejšie publikovať
v časopise „Reuve pre Civilnú ochranu“.
V oblasti kontrolnej činnosti úrad splnil v roku 2006 všetky plánované opatrenia. Všetky
kontroly boli zamerané na posúdenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a príslušných vykonávacích predpisov vydaných k tomuto zákonu. Predmetom
kontrolnej činnosti bolo tiež zhodnotiť úroveň výsledkov realizácie úloh odporúčaných
v Zameraní činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh civilnej ochrany
na rok 2006.
Kontrolné skupiny úradu v súlade s § 12 ods. l zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov položili dôraz
na vykonanie kontrol v pôsobnosti Krajského úradu v Bratislave, Krajského úradu v Trenčíne
a Krajského úradu v Banskej Bystrici.
Úrad CO v roku 2006 pokračoval v metodickej pomoci KÚ a ObÚ v oblasti kontrolnej
činnosti. Stredisko prípravy na civilnú ochranu v Nitre zaradilo medzi kurzy i kurz
vykonávania kontrolnej činnosti na úseku civilnej ochrany.
KÚ vytvorili podmienky pre činnosť zástupcov základných záchranných zložiek IZS
na
koordinačných strediskách IZS a to najmä pre HaZZ podľa ich požiadaviek. Operátori HaZZ
postupne nastupujú na výkon činnosti na koordinačné strediská IZS. Na základe zmluvy so
spol. s r.o. Ericsson Slovakia sa v štvrtom štvrťroku začalo s budovaním potrebnej
komunikačnej a informačnej infraštruktúry podľa harmonogramu.
Na dobudovanie komunikačnej a informačnej infraštruktúry IZS bola medzi MV SR
a spol. Ericsson Slovakia, s.r.o. uzatvorená zmluva o dielo číslo SE-224-17/OVO-2006.
V súčasnosti sa upravuje harmonogram výstavby komunikačnej a informačnej infraštruktúry
IZS na KÚ a Centre odbornej prípravy. Bol vypracovaný projekt budovania Centra odbornej
prípravy o vzdelávacom a technickom ústave VTÚ CO Slovenská Ľupča.
Úrad CO v spolupráci so sekciou verejnej správy a služobnými úradmi KÚ pripravil návrh
systemizácie odborov krízového riadenia s tým, že sa navrhuje zriadiť samostatné oddelenie
koordinačného strediska IZS v súlade so závermi kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
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SR. Samotná realizácia bola pozastavená, nakoľko sa v súčasnosti pripravuje reorganizácia
štátnej správy, v rámci ktorej bude splnená aj táto úloha.
KÚ budujú koordinačné strediská v rámci svojich finančných možností presunom
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu KÚ z iných akcií. Na samotné budovanie neboli
účelovo vyčlenené žiadne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ani na Ministerstve
vnútra SR. Dobudované sú tri koordinačné strediská, v prestavbe sú dve koordinačné
strediská a tri ešte nezačali s prestavbou. Je predpoklad, že všetky koordinačné strediská
budú do 30.6.2007 dobudované a plne funkčné.
KÚ sa podieľali na tvorbe vyhlášky MV SR o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany
a vyhlášky MV SR o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných
látok. V pripomienkovom konaní uplatnili viacero pripomienok k návrhu vyhlášok, podali
aj nové návrhy, z ktorých mnohé boli akceptované a zapracované. Bola prepracovaná
dokumentácia plánov ochrany obyvateľstva v zmysle novoprijatých všeobecne záväzných
právnych noriem, na základe rozhodnutí, ktorým ÚJD SR určil oblasti ohrozenia jadrových
zariadení, KÚ vydali pre obce nachádzajúce sa v oblasti ohrozenia rozhodnutia o zaradení.
Úspešne bola začatá prevádzka 13 nových staníc kontinuálneho radiačného monitoringu,
vybudovaných v I. etape modernizácie a priebežne zabezpečované úlohy vyplývajúce
z realizácie II. etapy modernizácie. Zamestnanci zodpovedajúci za obsluhu nových staníc
absolvovali odbornú prípravu zameranú na vysvetlenie a možnosti využitia softvéru
RADMON, ku ktorému majú k dispozícii aj manuál.
KÚ a ObÚ formou konzultácií, odborných stanovísk a vydávaním rozhodnutí
na
umiestňovanie prostriedkov varovania na nehnuteľnosti prispeli k splneniu úloh na úseku
realizácie koncepcie vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva v SR.
V roku 2006 bolo vybudovaných 5 nových elektronických sirén v Košickom kraji,
v
Nitrianskom kraji bola vybudovaná komunikačná jednotka na kóte Koniarka, ktorá zabezpečí
ovládanie a dohľad nad sirénami na území Levického okresu. V priebehu roka pokračovala
projektová príprava realizácie koncepcie na ďalšie obdobie, bol vypracovaný projekt siete
sirén v Bratislavskom kraji a realizačné projekty na výstavbu. V priebehu roka pokračovala
výstavba autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (Tesco
Beckov, Bel Slovensko, a. s. Michalovce, pokračovanie výstavby autonómnych systémov
Duslo, a.s. OZ Istrochem Bratislava, Duslo, a.s. Šaľa a NCHZ, a.s. Nováky, ZŠ Liptovský
Mikuláš). Aj na základe iniciatívneho prístupu k problematike varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb KÚ a ObÚ bolo na schválenie úradu CO predložených
6 projektov na
výstavbu nových autonómnych systémov.
Pokračovalo sa v budovaní projektu geografického informačného systému civilnej ochrany
CIPREGIS (ďalej len „projekt CIPREGIS“) realizáciou VII. etapy. Na rok 2006 v rozpočte
úradu CO neboli vyčlenené finančné prostriedky na budovanie geografického informačného
systému CO. V súlade so schválenou Koncepciou integrovaného záchranného systému bude
projekt CIPREGIS zabezpečovať geografickú informačnú podporu v informačnej
infraštruktúre IZS. Zabezpečuje sa pravidelný zber a aktualizácia dát v spolupráci s KÚ a
ObÚ ako aj zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
KÚ overili pripravenosť funkcionárov evakuačných komisií formou teoretických
a praktických cvičení so zapojením určených zamestnancov štátnej správy a samosprávy.
Stanovením konkrétnych cieľov bola preverená hlavne reálnosť spracovanej dokumentácie
odborného zabezpečenia evakuácie. Návrhy a pripomienky na doriešenie nedostatkov,
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ktoré sa v priebehu cvičení vyskytli boli zovšeobecnené, so záverom na dopracovanie
plánovacej dokumentácie.
Úrad bol v súčinnosti s KÚ v Košiciach, v Prešove a Ministerstvom kultúry SR odborným
a organizačným garantom odborného seminára a cvičenia "Kultúrne dedičstvo 2006, ktoré sa
konalo v Spišskej Novej Vsi a v Levoči v dňoch 24.-25.5.2006. Cvičenie a odborný seminár
splnili stanovené ciele a priniesli veľa pozitívnych návrhov a myšlienok s cieľom zlepšenia
stavu v tejto oblasti. Cvičenie "URPÍN 2006" plánované Ministerstvom zdravotníctva SR
a MV SR v mesiaci október 2006 sa neuskutočnilo z dôvodu pripravovaných zmien
v organizácii miestnej štátnej správy, špecializovanej štátnej správy ako aj z dôvodu
prebiehajúcich zmien v personálnom obsadení týchto organizácií. Predseda pandemickej
komisie vlády SR rozhodol cvičenie preložiť na rok 2007.
ObÚ v Trenčíne vykonal v dňoch 24.-25. októbra 2006 cvičenie na tému „Vykonávanie
záchranných prác po mimoriadnej udalosti spôsobenej zemetrasením.“ Cvičenia sa zúčastnilo
celkom 6 cvičiacich subjektov, záchranných zložiek IZS.
V dňoch 24.-25. mája 2006 vykonal KÚ v Prešove v súčinnosti s ObÚ v Prešove a vo
Vranove nad Topľou ukážkové cvičenie s názvom „Október 2006“, ktorého cieľom bolo
precvičiť činnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb
a IZS pri podozrení na vznik klasického moru hydiny, pri hrozbe poškodenia hrádze vodnej
stavby Veľká Domaša teroristickým útokom, pri teroristickom útoku na železničnej stanici,
pri ohrození obyvateľstva v dôsledku úniku kyseliny chlorovodíkovej v akciovej spoločnosti
Solivary, a.s. Prešov a úniku amoniaku na zimnom štadióne vo Vranove
nad Topľou
a taktiež pri ohrození obyvateľstva v dôsledku úniku neznámej chemickej látky zo železničnej
cisterny.
Cvičenie „Jeseň 2006“ na tému „Činnosť krajského úradu a obvodného úradu ako orgánov
krízového riadenia, pri organizovaní a vykonávaní opatrení zameraných na ochranu
obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti – zemetrasenia, organizačne zabezpečil
a riadil KÚ v Nitre. Ako cvičiaci subjekt bol určený ObÚ v Komárne a ObÚ v Štúrove.
Cvičenie bolo vykonané v dňoch 30.-31. októbra 2006.
KÚ v Nitre v súčinnosti s SE EMO vykonal formou praktického cvičenia prípravu
funkcionárov evakuačných komisií v nadväznosti na celoareálové cvičenie SE EMO
v Mochovciach dňa 6. apríla 2006.
KÚ v Žiline pripravil a riadil cvičenie ObÚ v Dolnom Kubíne a ObÚ v Ružomberku
so
zameraním na ohrozenie vodnej stavby Oravská priehrada a Liptovská Mara teroristickými
útokmi. ObÚ v Žilinskom kraji vykonali nácviky s témou „Organizácia a riadenie
záchranných prác po vzniku MU“, na ktorých sa riešilo prijímanie opatrení na ochranu
obyvateľstva pri rôznych MU. Cvičení sa celkovo zúčastnilo vyše 120 osôb.
KÚ v Trnave v spolupráci s ObÚ Trnava a Piešťany vykonal v marci 2006 štábne cvičenie
„Križovany – CMX 2006“, ktoré bolo súčasťou medzinárodného cvičenia NATO „CMX
2006“.
V dňoch 11.-12. júna 2006 sa uskutočnilo simultačné informačné cvičenie „Vrbovce
2006“. Cieľom cvičenia bolo preveriť funkčnosť informačných tokov v prípade vzniku
prívalových povodní a lokálneho varovacieho systému v rámci projektov POVAPSYS.
KÚ v Banskej Bystrici vykonal dňa 15. novembra 2006 nácvik činnosti riadiacich orgánov
KÚ a ObÚ v Žiari nad Hronom na tému Organizácia a riadenie záchranných prác na území
obvodu Žiar nad Hronom po vzniku mimoriadnej udalosti na jadrovom zariadení Mochovce.
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KÚ v Bratislave vykonal školenie „Obsluha pre činnosť ochrannej stavby“, ktoré sa
uskutočnilo dňa 28. júna 2006.
V roku 2006 sa odbory KR zúčastnili 43 koordinovaných kontrol, z toho 39 v podnikoch
zaradených do kategórie B a 4 v podnikoch zaradených do kategórie A. Realizácia úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä spolupráca pri
koordinovaných kontrolách, dodržiavanie zásad dohodnutej metodiky pre vykonávanie
koordinovaných kontrol sa kvalitatívne zlepšuje, prípadné problémy sa riešia operatívne
bez potreby zásahu zodpovedných rezortov.
Úvodom je nutné podotknúť, že plnenie úloh na úseku hospodárenia s materiálom CO
v roku 2006 bolo do značnej miery ovplyvnené zmenami v oblasti riadenia ekonomických
činností v rozpočtovej organizácii MV SR. Zmeny v tejto oblasti mali za následok, že aj
napriek maximálnemu úsiliu sa v priebehu roka nepodarilo uzatvoriť dodatky k zmluvám
o výpožičke materiálu CO, ktoré sú uzatvorené medzi MV SR a KÚ a medzi MV SR a ObÚ.
Tieto zmeny ovplyvnili aj obstarávanie a účtovanie materiálu, hlavne v prvom a treťom
štvrťroku.
Napriek týmto negatívam, však bol dosiahnutý aj celý rad pozitívnych výsledkov. Medzi
ne patrí úspešné a včasné vykonanie inventarizácie materiálu CO. Pre jej úspešné zvládnutie
boli včas pripravené a distribuované pokyny na jej vykonanie. V prípravnom období bolo
s materiálovými hospodármi KÚ a vybranými materiálovými hospodármi ObÚ vykonané
odborné zhromaždenie k inventarizácii. Výsledky inventarizácie za rok 2005 boli prerokované
na gremiálnej porade riaditeľa úradu CO s vedúcimi odborov krízového riadenia KÚ a aj na
odbornom zhromaždení s materiálovými hospodármi KÚ a vybranými materiálovými
hospodármi ObÚ. Na základe jej výsledkov je možné konštatovať, že postupne dochádzalo
k zvyšovaniu jej hodnovernosti.
Pravidelnými
štvrťročnými
aktualizáciami
programu
EMCO
a priebežným
aktualizovaním databázy pohybov materiálu boli vytvorené podmienky na operatívne riešenie
problémov vzniknutých v hospodárení s materiálom CO.
Bola vytvorená nová 7.0 verzia programu EMCO, ktorá v značnej miere obmedzuje
neopodstatnené zásahy do počtov materiálu a zavádza evidenciu škôd na materiáli CO.
Pozornosť bola venovaná aj zabezpečovaniu kontrolnej činnosti v skladoch materiálu
CO. Kontrolná činnosť sa celkovo zlepšila a bolo dosiahnuté plánované 20%
prekontrolovanie skladov v rámci SR. Podrobné vyhodnotenie bolo predmetom samostatného
vyhodnotenia v rámci gremiálnej porady riaditeľa úradu CO.
Na zabezpečenie jednotného plnenia úloh hospodárenia s materiálom CO boli vykonané
odborné zhromaždenia pre materiálových hospodárov KÚ a vybraných materiálových
hospodárov ObÚ. Boli spracované a vydané pokyny „Aktuálne úlohy na úseku hospodárenia
s materiálom CO v roku 2006“. Uvedený spôsob zabezpečovania úloh sa rokmi už osvedčil
a v konečnom dôsledku smeruje k skvalitneniu práce na danom úseku.
V plnení úloh z harmonogramu ku „Koncepcii individuálnej ochrany obyvateľstva SR od
roku 2000 do roku 2010“ bolo ťažisko úloh v zabezpečení kontrol prostriedkov individuálnej
ochrany (ďalej len „PIO“) ročník 2002 určených pre členov jednotiek CO zriadených pre
potrebu územia a vo vykonávaní skúšok a opráv PIO vo VTÚ CO. Celkove bolo
prekontrolovaných viac ako 80 tisíc PIO a niekoľko tisíc ďalších druhov a typov materiálu
CO. Pokračovalo sa aj v znižovaní počtu skladov materiálu CO integráciou. Na základe
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vyhodnotenia, ktoré vykazuje pokles v počte integrovaných skladov je nutné povedať, že sa
vyčerpávajú možnosti integrácie nevyžadujúcej finančné prostriedky na jej realizáciu.
V priebehu roka boli z evidencie vyradené a rozsúpravované súpravy radiačného
a chemického prieskumu SRCHP-75. Nevyužiteľný materiál z nich bol ekologicky
zlikvidovaný a prístroje rady DC, CHP a MET-CHEM boli zaradené do používania
a operatívnej evidencie materiálu CO.
Kalibrácia dozimetrickej techniky bola tak ako po iné roky zabezpečená výmenným
systémom a za zachovania zásady trojročného cyklu kalibrácie. Do obvodov bola vrátená iba
dozimetrická technika nevyžadujúca strednú, resp. generálnu opravu. Realizácia takéhoto
spôsobu ciachovania má za následok pozvoľné znižovanie množstva dozimetrickej techniky
v obehu, čo má v neposlednom rade vplyv aj na znižovanie celkových nákladov.
Doplnenie materiálu pre jednotky CO zriadené pre potrebu územia bolo realizované
iba okrajovo, nakoľko to vyčlenené finančné prostriedky neumožňovali. Obstarané boli iba
preukazníkové trubičky, a to iba v najnutnejšej miere, základné sady na každý KÚ a ObÚ.
Pre úspešnú činnosť technického úseku vo VTÚ CO Slovenská Ľupča boli zabezpečené
náhradné diely na realizáciu opravárenskej s skúšobníckej činnosti. Boli zabezpečené opravy
zariadení ako aj opravy prístrojov pre činnosť modulu CO. Pre modul CO bol spracovaný
projekt na obstaranie malého nákladného automobilu s nosnosťou do 3,5t vrátane jeho
prestavby na mobilné laboratórium. Pre modul boli zabezpečené aj elektronické váhy,
dewarova nádoba, pretlakové protichemické odevy, odľahčené dýchacie prístroje a doplnené
štandardy nebezpečných látok. Za úspech je možné považovať aj zavedenie a obstaranie
odevu CO pre personál CO. Záverom je možné konštatovať, že aj napriek určitej stagnácii
začiatkom roka a relatívne malému objemu finančných prostriedkov, úlohy na tomto úseku
boli splnené.
Hlavnou úlohou oddelenia CNP (ďalej len „oddelenie“) v roku 2006 bolo zabezpečiť
plnenie úloh v oblasti sekretariátu výboru Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky pre CNP.
V roku 2006 sa uskutočnili 4 rokovania výboru. Organizovanie činnosti výboru bolo o to
zložitejšie, že v roku 2006 došlo k viacerým výmenám členov výboru a z toho dôvodu
boli rokovania na hranici uznášaniaschopnosti. Celkovo bolo prerokovaných 18 materiálov,
ktoré pracovníci oddelenia pripomienkovali a zabezpečovali spracovanie stanovísk výboru
na rokovanie Bezpečnostnej rady SR.
Oddelenie v neposlednom rade zabezpečovalo úlohy, ktoré mu vyplývajú z práce
v plánovacom výbore pre CO Vyššieho výboru pre CNP NATO. O práci tohto výboru boli
2 x ročne informovaní ostatní členovia výboru Bezpečnostnej rady pre CNP.
V tomto roku bolo zo strany oddelenia zabezpečené vytvorenie medzirezortného programu
na finančné zabezpečenie plnenia opatrení CNP s účinnosťou od roku 2007. Nedostatkom
však je, že v rezorte MV SR neboli na tento program, na rozdiel od niektorých iných rezortov,
pre rok 2007 vyčlenené finančné prostriedky.
V ďalšom období bude potrebné zosúladiť jednotlivé ciele tohto programu
a ich rozšírenie, aby do programu bolo zahrnuté čo najširšie spektrum činností CNP
u jednotlivých rezortov. Tým je možné zabezpečiť sprehľadnenie finančných tokov do oblasti
CNP, ktoré sú doteraz zahrnuté v iných programoch.
Na základe úloh vyplývajúcich zo Smernice pre CNP, ako aj z ročného plánu úradu CO
spracovalo oddelenie metodiku pre spoločné zásahy na základe postupov Euroatlantického
centra na odozvu pri katastrofách (EADRCC). Táto metodika je potrebná pre prípady
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nasadenia tímov pri vykonávaní záchranárskych prác ako aj poskytovaní humanitárnej
pomoci v zahraničí.
Hlavné ciele v oblasti civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania a integrovaného
záchranného systému na rok 2007 v pôsobnosti miestnych orgánov štátnej správy
a samosprávy
V súlade s aktuálnymi potrebami CO, CNP, IZS a v záujme zvyšovania
akcieschopnosti a pripravenosti všetkých subjektov podieľajúcich sa na plnení úloh CO,
CNP, IZS stanovujem pre danú oblasť na rok 2007 nasledujúce ciele:
1.

Dobudovať komunikačnú a informačnú infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre podporu
riadenia a spracovania informácií v IZS a krízovom riadení.

2.

Zvýšiť pripravenosť orgánov realizujúcich úlohy civilnej ochrany na riešenie krízových
situácií a MU vrátane teroristických útokov.

3.

Zvýšiť využívanie a prevádzkovanie projektu CIPREGIS v podmienkach miestnej štátnej
správy, krízového riadenia a IZS ako súčasti informačného systému verejnej správy.

4.

Zabezpečovať kontrolnou a metodickou činnosťou stálu prevádzkyschopnosť systémov
varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR, pokračovať v koordinácii výstavby
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia, pričom zvýšenú pozornosť venovať
možnosti viacúčelového využitia týchto systémov na včasné varovanie obyvateľstva
v prípade vzniku MU.

5.

V príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc dosiahnuť, v súlade
s rozdelením problematiky prípravy obyvateľstva do cyklu 3 rokov, znalosť zásad
správania sa pri živelných pohromách.

6.

V organizovaní súťaže mladých záchranárov CO dosiahnuť vyššie zapojenie základných
škôl a zvýšenie vedomostnej a zručnostnej úrovne súťažiacich. Inovovať súťaž
a pripraviť organizátorov a rozhodcov na nové pravidlá a inovovaný obsah súťaže.
Prehĺbiť medzinárodný rozmer súťaže.

7.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 303/1996 Z. z.
o zabezpečovaní prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov, sústrediť
pozornosť na využitie možnosti elektronickej formy informovania obyvateľstva.

8.

Obsah vzdelávania na CO zamerať na ďalšie zvýšenie pripravenosti riadiacich orgánov
štátnej správy, samosprávy a jednotiek CO na plnenie úloh civilnej ochrany. Dôraz
položiť na zvýšenie
pripravenosti riadiacich orgánov v organizovaní a riadení
záchranných prác pri vzniku MU a na zvýšenie pripravenosti CO na vykonávanie
záchranných prác s dôrazom na poskytovanie svojpomoci a vzájomnej pomoci,
monitorovanie situácie a na pripravenosť vykonávania hygienickej očisty
a dekontaminácie terénu, techniky a materiálov.

9.

Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP realizáciou
aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej
republike.
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10. Na úseku hospodárenia s materiálom CO pokračovať v zabezpečovaní úloh správy
majetku štátu v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení
neskorších predpisov. Pri plnení úloh z harmonogramu ku „Koncepcii individuálnej
ochrany obyvateľstva“ pokračovať v integrácii skladov materiálu CO s dôrazom na
predškolské a školské zariadenia.
Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov
štátnej správy na všetkých úrovniach riadenia a samosprávy pri zabezpečovaní spoločných
úloh CO, CNP a IZS o d p o r ú č a m v roku 2007 zamerať úsilie na plnenie týchto
hlavných úloh:
K cieľu 1
1.

Zabezpečiť technické a priestorové podmienky a podieľať sa na zabudovaní technológie
(hardvér, softvér) podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre IZS na koordinačných strediskách.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 6. 2007

2.

Pripraviť podklady pre vytvorenie základného súboru dát a podieľať sa na jeho
implementácii do systému podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre IZS.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 6. 2007

3.

Vytvoriť podmienky pre realizáciu odbornej prípravy operátorov koordinačného strediska
pre využívanie systému podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre IZS.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 6. 2007

K cieľu 2
1. Pripraviť a vykonať precvičenie špeciálnych jednotiek CO pri spohotovovaní ochranných
stavieb.
Vykoná : KÚ, ObÚ
Termín : v priebehu roka
2.

Zabezpečovať odborné prehliadky technologických zariadení v ochranných stavbách
a vykonávať pravidelnú údržbu so zameraním na kontrolu tlakových nádob pri
ochranných stavbách s regeneráciou. Informáciu o vykonaných revíziách predložiť
úradu CO so stavom k 31. 12. 2006.
Vykoná: KÚ, ObÚ
Termín : do 28. 2. 2007

3.

Zabezpečiť vykonanie samostatných kontrol u právnických a fyzických osôb, ktoré
vyrábajú, skladujú alebo manipulujú s nebezpečnými látkami, ako aj kontrol v rámci
Plánu koordinovaných kontrol podnikov na rok 2007 podľa zákona NR SR č.261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov. O výsledku kontrolnej činnosti informovať
úrad CO.
Vykoná : KÚ
Termín: jún, december
4.

Viesť prehľad podnikov zaradených podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii
závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov do kategórie A a B a prehľad o bezpečnostných správach podnikov
zaradených do kategórie B.
Vykoná : KÚ
Termín: január – december

5. Dať do súladu plány ochrany obyvateľstva v nadväznosti na novoprijaté, resp.
novelizované všeobecne záväzné právne normy.
Vykoná : KÚ
Termín: do 31. 3. 2007
6. Podieľať sa na aktualizovaní dokumentácie odborného zabezpečenia evakuácie.
Vykoná: KÚ
Termín: január - december
7. Podieľať sa na spracovaní formalizovanej digitalizovanej dokumentácie a databáz
nebezpečných látok a riešenia ochrany obyvateľstva v prostredí projektu CIPREGIS.
Vykoná : KÚ
Termín: január – december
8. Podieľať sa na zabezpečení a realizácii úloh spojených s kontinuálnym radiačným
monitoringom a so zberom a vyhodnocovaním nameraných radiačných dát.
Vykoná : KÚ
Termín: január –december
9. Riadiť a koordinovať precvičenie plánov ochrany obyvateľstva ObÚ s podnikmi kategórie
B. Precvičenie pripraviť a vykonať v spolupráci s dotknutými orgánmi štátnej správy
a samosprávy. Termín precvičenia nahlásiť úradu CO štyri týždne pred jeho vykonaním.
Vykoná : KÚ
Termín : január -december
10. Zabezpečiť úlohy vyplývajúce z povinnosti KÚ, upravené zákonom č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vykoná : KÚ
Termín : január - október
11. Podieľať sa na aktualizácii plánov ochrany obyvateľstva na území ohrozeného
prelomovou vlnou pri vzniku MU na VS.
Vykoná : KÚ
Termín : marec
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K cieľu 3
1. Zabezpečiť celoplošný prevádzkový režim projektu CIPREGIS a implementáciu
základného súboru dát do systému podpory riadenia a spracovania informácií
v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS.
Vykoná: KÚ
Termín: do 31. 12. 2007
2.

Pokračovať v integrácii existujúcich údajových databáz jednotlivých pracovísk úradov
miestnej štátnej správy, samosprávy a rezortných pracovísk.
Vykoná: KÚ, ObÚ
Termín: do 31. 12. 2007

3.

Zabezpečiť zber a pravidelnú aktualizáciu údajov v projekte CIPREGIS prostredníctvom
odborov KR KÚ a ObÚ.
Vykoná: KÚ
Termín : štvrťročne

4. Podieľať sa na spracovaní formalizovanej digitalizovanej dokumentácie a databáz analýzy
územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí v prostredí projektu CIPREGIS.
Vykoná : KÚ
Termín: január – december
K cieľu č. 4:
1. Podieľať sa na preskúšavaní a vyhodnocovaní pravidelného preskúšania krajskej siete sirén
a autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v kraji.
Vykoná : KÚ,
Termín: január – december
2. Úzko spolupracovať s právnickými osobami a fyzickými osobami pri výstavbe a prevádzke
autonómnych systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Vykoná: KÚ, ObÚ
Termín: január – december
3.

Koordinovať a kontrolovať vykonávanie kontrolnej činnosti príslušných ObÚ
u právnických osôb, ktoré sú povinné prevádzkovať autonómny systém varovania
obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Vykoná: KÚ
Termín: priebežne

K cieľu č. 5:
1. V zameraní činnosti na úseku CO na rok 2007 pre prednostov ObÚ rozpracovať ciele
a stanoviť úlohy prípravy obyvateľstva v spolupráci so samosprávnym krajom.
Vykoná: KÚ
Termín: do 15. 1. 2007
2. Dosiahnuť u obyvateľstva v čo najväčšej miere osvojenie si zásad správania
sa pri živelných pohromách dostupnými formami prípravy na CO v súlade
s dokumentom „Rozdelenie problematiky prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc
do cyklu 3 rokov (časť 3. rok)“.
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Vykoná: KÚ
Termín: priebežne
3. Pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov v podmienkach KÚ a ObÚ prihliadať na
štatistické údaje z prípravy obyvateľstva za minulé roky (počty jednotiek, hustota
obyvateľstva a hľadisko nebezpečenstva vzniku mimoriadnych udalostí).
Vykoná: KÚ
Termín: priebežne
4. Vo formách prípravy na civilnú ochranu viac využívať metodické materiály v časopise
„Revue pre Civilnú ochranu“ a prispievať článkami do tohto časopisu.
Vykoná: KÚ
Termín: priebežne
5.

V spolupráci s VTÚ CO Slovenská Ľupča zabezpečovať prípravu inštruktorov CO
s dôrazom na ochranu obyvateľstva proti účinkom chemických, rádiologických
a biologických látok.
Vykoná: KÚ, ObÚ a samospráva
Termín: priebežne

K cieľu č. 6 :
1. Zorganizovať obvodné kolá „Súťaže mladých záchranárov CO“.
Vykoná: ObÚ
Termín: do 30. 6. 2007
2. Zorganizovať majstrovstvá Slovenskej republiky „Súťaže mladých záchranárov CO“.
Vykoná: KÚ v Bratislave
Termín: do 30. 6. 2007
3. Zorganizovať krajské kolá „Súťaže mladých záchranárov CO“.
Vykoná: KÚ
Termín: do 31. 10. 2007
4. Podieľať sa na dopracovaní nových propozícií „Súťaže mladých záchranárov CO“ systém
hodnotenia súťažiacich.
Vykoná: KÚ
Termín: do 28. 2. 2007
5. Spoluorganizovať a zúčastniť sa prípravy rozhodcov a organizátorov „Súťaže mladých
záchranárov CO“ podľa pravidiel a obsahu súťaže.
Vykoná: KÚ
Termín: do 15. 3. 2007
6. Podieľať sa na zabezpečení účasti víťazného družstva Majstrovstiev SR „Súťaže mladých
záchranárov CO“ na slovensko-maďarskej súťaži konanej v Maďarsku.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 6. 2007
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K cieľu č. 7:
1. Pri plnení úloh v oblasti prípravy na CO aplikovať poslednú novelizáciu vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č.303/96 Z. z. o zabezpečovaní prípravy na civilnú ochranu.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 3. 2007
2. Propagovať CO vydávaním napr. informačných letákov, brožúr, nálepiek, upomienkových
predmetov, diplomov pre obvodné kolá „Súťaže mladých záchranárov CO“.
Vykoná: KÚ, ObÚ
Termín: do 31. 10. 2007
3. Propagovať CO poskytovaním informácií pre médiá.
Vykoná: KÚ
Termín: do 15. 12. 2007
K cieľu č. 8
1. Vykonať prieskum vzdelávacích potrieb všetkých cieľových skupín a potenciálnych
účastníkov vzdelávacích aktivít organizovaných VTÚ CO.
Vykoná: VTÚ CO
Termín: do 15. 6. 2007
2.

Na základe výsledkov prieskumu vypracovať návrh nových a uskutočniť
inováciu súčasných vzdelávacích aktivít. Medzi ne zaradiť kurzy s tematikou ochrany
kritickej infraštruktúry a ochrany kultúrneho dedičstva.
Vykoná: VTÚ CO
Termín: do 5. 12. 2007

3. Uskutočniť odbornú prípravu členov krízových štábov obcí podľa určenia dôležitosti
a harmonogramu odsúhlaseného príslušnými odbormi KÚ a ObÚ.
Vykoná: VTÚ CO
Termín: do 6. 12. 2007
4. Zaradiť medzi vzdelávacie aktivity v roku 2007 monotematické kurzy zamerané
na ochranu kritickej infraštruktúry, ochranu kultúrneho dedičstva a špecializované kurzy
pre prípravu členov výjazdových skupín KÚ a ObÚ.
Vykoná: VTÚ CO
Súčinnosť: KÚ
Termín: do 31. 3. 2007
K cieľu č. 9
1. Realizovať úlohy vyplývajúce zo Smernice pre CNP v SR a akčného plánu.
Vykoná: KÚ
Termín: január – december
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2. Oboznámiť ObÚ s pokynom MV SR pre krajské úrady a obvodné úrady na zabezpečenie
plnenia úloh CNP po jeho schválení.
Vykoná: KÚ
Termín: do 30. 9. 2007
3.

Po schválení pokynu MV SR pre KÚ a ObÚ na zabezpečenie plnenia úloh CNP prijať
opatrenia na zabezpečenie splnenia úloh vyplývajúcich z tohto pokynu.
Vykoná: KÚ
Termín: do 31. 12. 2007

K cieľu č. 10
1. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 30. 12. 2006 uzatvoriť
dodatky k uzatvoreným zmluvám o výpožičke materiálu CO medzi ÚCO a KÚ a ÚCO
a ObÚ.
Vykoná : KÚ a ObÚ
Termín : do 31. 3. 2007
2. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 30.12. 2006 zabezpečiť
uzatvorenie dodatku k zmluvám o výpožičke materiálu CO medzi ObÚ a právnickými
osobami a fyzickými osobami, vrátane obcí.
Vykoná: ObÚ
Termín: do 30. 4. 2007
3. Riadiť a zabezpečovať ekologickú likvidáciu neupotrebiteľného (ostatného) materiálu CO
v správe KÚ, koordinovať činnosť pri ekologickej likvidácii materiálu CO.
Vykoná KÚ
Termín : marec – október
4. Na základe výzvy VTÚ CO zabezpečovať ciachovanie dozimetrickej techniky a vytvoriť
podmienky na ciachovanie hlásičov úrovne radiácie.
Vykoná VTÚ, KÚ a ObÚ
Termín: január – november
5. Sústreďovať materiál CO do VTÚ CO zo zrušených objektov, dôraz položiť na
zabezpečenie skúšok PIO pre územné jednotky ročník 2003.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: január – november
6. Zabezpečiť, koordinovať a riadiť vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO,
vypracovanie podkladov prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO, vrátane
požiadaviek na doplnenie materiálu CO zabezpečovaného MV SR.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: november – január
7. Zabezpečiť, koordinovať a riadiť vykonávanie 20% kontrol skladov materiálu CO
prednostne vykonať kontroly na skladoch kde nevykonali inventarizáciu.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: január– november

25

8. Zabezpečiť uplatnenie požiadaviek na skúšky a opravy materiálu CO vo VTÚ CO
Slovenská Ľupča určeného pre jednotky CO.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: február - marec
9. V návrhu rozpočtu na rok 2008 uplatniť požiadavky na finančné prostriedky
na
zabezpečenie úloh spojených s hospodárením materiálu CO (odmeny skladníkov
materiálu CO, ekologická likvidácia, preprava a sústreďovanie materiálu, obstaranie
materiálu,).
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: podľa pokynov k spracovaniu rozpočtu
10. Zúčastňovať sa odborných zhromaždení materiálových hospodárov s materiálom CO
a zabezpečiť realizáciu úloh z nich vyplývajúcich, spracovaných do dokumentu „Aktuálne
úlohy na úseku hospodárenia s materiálom CO v roku 2007“.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: marec, december
11. Zabezpečovať, koordinovať a riadiť úlohy spojené so zavedením novších verzií programu
EMCO.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: podľa pokynov úradu CO
12. Priebežne koordinovať a kontrolovať plnenie úloh materiálovými hospodármi ObÚ.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: priebežne
13. Pokračovať v integrácii miest uloženia prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva
s dôrazom na predškolské a školské zariadenia v obciach do 3000 tisíc obyvateľov
s cieľom ich integrácie do skladu obce,
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: február – október
14. Prostriedky individuálnej ochrany obyvateľstva zo zrušených objektov odosielať do VTÚ
CO Slovenská Ľupča.
Vykoná VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: február – október
15. Organizovať presuny prostriedkov individuálnej ochrany obyvateľstva rešpektujúc
výsledky analýzy územia a potrieb prednostného zabezpečenia personálu a jednotiek
civilnej ochrany zriadených pre územnú potrebu.
Vykoná: VTÚ CO, KÚ a ObÚ
Termín: február – október
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Pripravované odborné kurzy, kontroly a cvičenia v roku 2007
Kurzy :
Názov kurzu
Základné kurzy:
Základný odborný kurz CO

Základný kurz CO
OKS IZS
ATP 45 zákl.
Kurz inštruktorov CO
CIPREGIS
Zdokonaľovacie kurzy:
Kurz učiteľov ZŠ
Kurz riaditeľov ZŠ
Kurz učiteľov SŠ
Kurz riaditeľov SŠ
ATP 45 zdokonaľovací
Odborný inovačný kurz CO
Špecializované kurzy:
Záchranné práce
Ochr. ob. pred účinkom NL
Príprava jednotiek CO
EMCO
Ochr. ob. ukrytím a evak.
MSAZ
Vedúci KS IZS
Ochran. kultúr. dedičstva
Ochrana kritickej infraštruk.
Členovia výjazdových skupín
Hospod. s materiálom CO
Organizovanie prípravy na CO

1. časť

2. časť

a) 19.- 23.3.
b) 14.-18.5.
c) 11.-15.6.
d) 11.-15.6.
5.- 16.3.2
26.3.- 5.4.
16.- 18.4.
23.-27.4.
28.5.- 1.6.

a) 10.-14.9.
b) 8.-12.10.
c) 5.-9.11.
d) 3.-7.12.
17.-28.9.
15.- 25.10.
8.-10. 10.
1.- 5.10.2
26.- 30.11.

6.-7.3.
8.3.
13.-14.3.
15.3.
19.-20.4.
a) 4.-8.6.
b) 18. - 22.6.

18.-19.9.
20.9.
25.-26.9.
27.9.
11.-12.10.
a) 19.-23.11.
b) 10.-14.12.

20.-21.3.
27.- 28.3.
3.-4.4.
11.-12.4.
24.-25.4.
15.-16.5.
21.-25.5.
29.-30.5.
5.-6. 6.
12.- 13. 6.
19.6.
21.6.

11.-12.9.
2.-3.10.
16.-17.10.
30.-31.10.
23.-24.10.
6.-7.11.
12.-16.11.
27.- 28.11.
4.- 5. 12.
20.- 21. 11.
22.11.
13.11.

Poznámka:
V prípade prenosu kompetencii na úseku CO z KÚ, Úrad CO vydá doplnok k stanoveným
cieľom a opatreniam.
Kontroly:
Kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR
č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích
predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona budú vykonané úradom CO takto:
1. KÚ Banská Bystrica, ObÚ Veľký Krtíš a ObÚ Lučenec.
Termín: marec

27

2. KÚ Prešov, Úrad samosprávneho kraja Prešov, ObÚ Kežmarok, mesto Kežmarok
a Podtatranská hydina, a.s. Kežmarok.
Termín: máj
Kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona Národnej rady SR
č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích
predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona v oblasti ukrytia, evakuácie a IZS budú
vykonané úradom CO takto:
1.

KÚ Trnava, ObÚ Piešťany
Termín: 1. – 31. 3. 2007

2.

KÚ Košice, ObÚ Michalovce
Termín: 1. – 30. 5. 2007

3.

KÚ Žilina, ObÚ Čadca
Termín: 1.– 30. 9. 2007

4.

KÚ Nitra, ObÚ Levice
Termín: 1. – 30. 10. 2007

5.

Následná kontrola KÚ Trenčín, ObÚ Prievidza
Termín: 1. – 30. 6. 2007

Cvičenia:
V súlade s uznesením Pandemickej komisie vlády SR vykoná Ministerstvo zdravotníctva
SR seminár a cvičenie k problematike pandémie.
Termín: máj
Miesto: KÚ Banská Bystrica
Účasť : KÚ, VÚC
Písomné informácie
Stav plnenia úloh civilnej ochrany v pôsobnosti KÚ odporúčaných v zameraní činnosti
na rok 2006.
Termín: do 31. 10. 2007

Robert Kaliňák, v. r.
podpredseda vlády SR a minister vnútra SR
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Príloha č. 1

Zoznam použitých skratiek

MV SR
ÚKM
úrad CO
NBÚ
ÚJD SR
KÚ
ObÚ
BR kraja
VÚC
ÚVS
HaZZ
CO
odbor KR
KR
CNP
NCRS
KP v systéme HM
JIS HM
OUS
IZS
MU
SE EMO
VS
VTÚ CO

- Ministerstvo vnútra SR
- úrad krízového manažmentu MV SR
- úrad civilnej ochrany
- Národný bezpečnostný úrad
- Úrad jadrového dozoru SR
- krajský úrad
- obvodný úrad
- bezpečnostná rada kraja
- vyšší územný celok
- územná vojenská správa
- Hasičský a záchranný zbor
- civilná ochrana
- odbor krízového riadenia
- krízové riadenie
- civilné núdzové plánovanie
- systém reakcie na krízové situácie
- krízové plánovanie v systéme hospodárskej mobilizácie
- jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
- ochrana utajovaných skutočností
- integrovaný záchranný systém
- mimoriadna udalosť
- Slovenské elektrárne – elektráreň Mochovce
- vodná stavba
- Vzdelávací a technický ústav CO v Slovenskej Ľupči
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