OBVODNÝ ÚRAD HUMENNÉ
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Číslo: ObÚ-HE-OCOaKR -2013 /00203

S ch v a ľ u j e m :………………………
Ing. Ondrej Mudry
prednosta

ZAMERANIE ČINNOSTI
pre právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov) obvodu Humenné
pri plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného
núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu
civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2013

Humenné, január 2013

V súlade s aktuálnymi potrebami s t a n o v u j e m pri plnení úloh integrovaného
záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2013 nasledujúce hlavné ciele na
úseku integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany a krízového riadenia:
1. Zlepšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia právnických osôb a fyzických osôb
(podnikateľov) na riešenie krízových situácií na úrovni miestnej štátnej správy
a samosprávy v oblasti krízového riadenia a koordinačnú činnosť pri riešení krízových
situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi krízových štábov.
2. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti
krízových štábov v obvode Humenné.
3. Skvalitniť súčinnosť a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií s orgánmi,
ktorých zamestnanci sú členmi krízového štábu.
4. Skvalitňovať dokumentáciu protiradiačných, protichemických a protibiologických
opatrení a ostatných plánov vedených na úseku CO, a tým vytvárať podmienky na
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
5. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek civilnej ochrany a štábov civilnej ochrany.
6. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním aktualizácie evidenčných
listov ochranných stavieb a vykonať upresnenie a dopracovanie dokumentácie „Plán
ukrytia“.
7. Zabezpečiť a poskytnúť údaje pre priebežnú aktualizáciu údajov v dokumentácii
„Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ a spolupracovať na
dokumentácii „Analýza rizík“.
8. Zdokonaľovať teoretické vedomostí a praktické skúsenosti potrebné na riešenie
následkov mimoriadnej udalosti.
9. Podieľať sa na realizácii projektu „Koncepcia varovania obyvateľstva a vyrozumenia
osôb v SR do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia a spolupracovať s Obvodným úradom odborom civilnej ochrany
a krízového riadenia pri výstavbe autonómnych systémov varovania a vyrozumenia
v oblasti stanovenia pokrytia ohrozeného územia varovným signálom v obvode.
10. Koordinovať úlohy a prípravu miestnej štátnej správy v oblasti civilného núdzového
plánovania (ďalej len CNP) a zdokonaliť ich odbornú pripravenosť na úseku podpory
obrany štátu, cestou vykonania mobilizačných cvičení určených subjektov v súčinnosti
s orgánmi špecializovanej štátnej správy a samosprávy.
11. Koordinovať činnosť právnických osôb a fyzických osôb (podnikateľov) vo svojej
pôsobnosti pre realizáciu úloh na úseku hospodárskej mobilizácie (ďalej len HM).
12. Zabezpečovať plnenie úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v súlade
s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia
s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
13. V prípade potreby zaslať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí na Obvodný úrad
Humenné.

14. Podieľať sa na zbere údajov a dát potrebných pre zabezpečenie činnosti
koordinačného strediska integrovaného záchranného systému s cieľom minimalizovať
časový úsek od vzniku mimoriadnej udalosti po začatie koordinovanej pomoci
záchranných zložiek.
Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov
samosprávy pri zabezpečovaní spoločných úloh
stanovujem
pre právnické osoby a fyzické osoby (podnikateľov) obvodu Humenné v roku 2013
zamerať úsilie na plnenie opatrení k jednotlivým cieľom takto:
K cieľu č. 1
Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia právnických osôb a fyzických osôb
(podnikateľov) na riešenie krízových situácií na úrovni miestnej štátnej správy
a samosprávy v oblasti krízového riadenia a koordinačnú činnosť pri riešení krízových
situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi krízových štábov.
1. Zúčastniť sa odbornej prípravy členov krízových štábov vykonávanou Obvodným úradom
odborom civilnej ochrany a krízového riadenia ďalej len (CO a KR) so zameraním na
riešenie krízových situácií.
Termín: 2 x ročne, podľa pozvánky
2. Vypracovať prehľad odbornej prípravy vlastných štábov a jednotiek CO a cvičení na úseku
krízového riadenia a tento predložiť ObÚ odboru COaKR Humenné.
Termín: do 15. februára
K cieľu č. 2
Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti
krízových štábov v obvode Humenné.
1. Zabezpečiť účasť členov krízových štábov na teoretickej a praktickej príprave, ktorú
vykoná Obvodný úrad odbor CO a KR v rozsahu 8 hodín.
Termín: podľa pozvánky
2. Vykonať odbornú prípravu vlastných štábov a jednotiek CO. Pri vykonávaní odbornej
prípravy spolupracovať s ObÚ odborom COaKR Humenné prípadne so SVP CO Spišská
Nová Ves.
Termín: február až november
3. Zabezpečiť účasť členov jednotiek CO pre územnú potrebu na teoretickej príprave
a praktickom cvičení. (Nemocnica A. Leňa Humenné n.o. a SRaŠZ - kúpalisko Humenné).
Termín: jún a október
K cieľu č. 3
Skvalitniť súčinnosť a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií s orgánmi,
ktorých zamestnanci sú členmi krízového štábu.
1. Odbornú prípravu členov krízových štábov zamerať hlavne na zvládnutie spolupráce
a vzájomnej pomoci s krízovým štábom Obvodného úradu pri prevencii pred katastrofami.
Termín: v priebehu roka

K cieľu č. 4
Skvalitňovať dokumentáciu na úseku CO a tým vytvárať podmienky na zabezpečenie
plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
K tomu:
1. Aktualizovať jednotlivú dokumentáciu právnických osôb a fyzických osôb (podnikateľov)
so stavom k 31.12.2012.
Termín: do 31. januára
2. Právnické osoby, ktoré skladujú, prevádzkujú zariadenia s nebezpečnými látkami
(CHEMES a.s. Humenné, MECOM Group s.r.o. Humenné, Humenská mliekareň a.s.
Humenné, VVS a.s. Košice - Úpravňa vody Stakčín), spracujú Protiradiačné,
protichemické a protibiologické opatrenia v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.z.
o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok - príloha č. 3.
Výpisy z týchto plánov predložia mestám, obciam a právnickým osobám, ktoré sa nachádzajú
v pásme ohrozenia.
Termín: do 15. februára
3. Po vykonaní aktualizácie vlastnej dokumentácie „Plán evakuácie pri úniku nebezpečných
látok“ poskytnúť aktuálne podklady spracovateľom jednotlivých odborných zabezpečení
evakuácie a aktualizovaný prehľad predložiť na Obvodný úrad odbor CO a KR.
Termín: do 15. februára
4. Aktualizovať prehľad využiteľných síl a prostriedkov pri riešení mimoriadnych udalostí
a tieto zaslať na Obvodný úrad odbor CO a KR.
Termín: do 15. marca
5. Obvodnému úradu odboru CO a KR predložiť prehľad evakuovaných osôb (zvierat)
z územia ohrozeného kontamináciou po havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti spojenej
s únikom nebezpečnej látky.
Termín: do 15. februára
6. Obvodnému úradu odboru CO a KR predložiť prehľad evakuovaných osôb (zvierat)
z územia ohrozeného haváriou vodnej stavby.
Termín: do 15. februára
7. Po vykonaní aktualizácie vlastnej dokumentácie „Plán evakuácie po havárií na vodnej
stavbe Starina“ poskytnúť aktuálne podklady a údaje spracovateľom jednotlivých odborných
zabezpečení evakuácie. Tieto údaje predložiť Obvodnému úradu odboru CO a KR.
Termín: do 20. februára
8. V dokumentácii CO zaznamenávať vznik mimoriadnej udalosti, a to udalosti spojené
s únikom nebezpečnej látky a ostatné mimoriadne udalosti. Tieto okamžite hlásiť na Obvodný
úrad odbor CO a KR cestou IZS čísla 112.
Termín: priebežne
9. Aktualizovať prehľad a množstvá dekontaminačných látok a materiálov, a tento predložiť
obvodnému úradu odboru CO a KR.
Termín: do 20. februára
10. Aktualizovať prehľad využiteľných síl a prostriedkov pri riešení mimoriadnych udalostí
a tento predložiť Obvodnému úradu odboru CO a KR.
Termín: do 15. marca

11. Pri zmenách aktualizovať „Povodňový plán záchranných prác“ v súlade s vyhláškou
MŽP SR č. 261/2010 Z.z. podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania a tento predložiť Obvodnému úradu odboru CO a KR.
Termín: do 31. augusta
12. Podieľať sa na realizácii úloh zákona NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
a jeho vykonávacích predpisov.
Termín: priebežne
K cieľu č. 5
Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek civilnej ochrany a štábov civilnej ochrany.
K tomu:
1. Vykonať odbornú prípravu a precvičenie členov evakuačnej komisie. Pri príprave úzko
spolupracovať s ObÚ odborom COaKR.
Termín: 1 x ročne
2. Zabezpečiť dopracovanie plánov evakuácie na základe zistených nedostatkov pri
praktickom precvičení členov evakuačnej komisie. Informáciu zaslať písomne na Obvodný
úrad odbor CO a KR.
Termín: 1x ročne
3. Zabezpečiť a vykonať v spolupráci s Obvodným úradom odborom CO a KR odbornú
prípravu jednotiek CO a podľa možností doplniť materiálom jednotky CO.
Termín: priebežne
4. Aktualizovať prehľad jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia. (Nemocnica A. Leňa
n.o. Humenné).
Termín: do 30. apríla
K cieľu č. 6
Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním aktualizácie evidenčných
listov ochranných stavieb a vykonať upresnenie a dopracovanie dokumentácie „Plán
ukrytia“.
1. Aktualizovať „Plán ukrytia obyvateľstva“ a v stanovenej forme v zmysle vyhlášky MV SR
č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany - príloha č.15, predložiť na Obvodný
úrad odbor CO a KR.
K tomu:
- Súhrnný prehľad o ukrytí zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (tab.č.1)
- Prehľad o dvojúčelovom využívaní úkrytov (tab.č.3)
- Prehľad o vykonaných revíziách technologických zariadení.
Termín: do 10. februára
2. Upresňovať údaje v evidenčných listoch ochranných stavieb so zameraním na správnosť
technických údajov a relevantnosť údajov o vlastníkovi resp. správcovi ochrannej stavby.
Termín: podľa pokynov ObÚ OCOaKR

K cieľu č. 7
Zabezpečiť a poskytnúť údaje pre priebežnú aktualizáciu údajov v dokumentácii
„Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ a spolupracovať na
dokumentácii „Analýza rizík“.
1. Na vyžiadanie Obvodného úradu odboru CO a KR poskytovať údaje potrebné na
vykonanie aktualizácie a doplnenie dokumentácie „Analýza územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“.
Termín: v priebehu roka
K cieľu č. 8
Zdokonaľovať teoretické vedomostí a praktické skúsenosti potrebné na riešenie
následkov mimoriadnej udalosti.
1. V spolupráci s Obvodným úradom odborom CO a KR zabezpečiť v čo najväčšej miere
osvojenie si zásad správania sa pri mimoriadnych udalostiach dostupnými formami prípravy
na CO. Problematiku „Príprava na sebaochranu a vzájomnú pomoc“ rozdeliť do cyklu troch
rokov.
.
Termín: v priebehu roka
2. K tomu využiť všetky dostupné prostriedky v meste a obci (rozhlas, televízia, vydanie
brožúr a podobne).
Termín: v priebehu roka
3. Vykonať prípravu všetkých zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc v rámci
spracovaného tematického plánu.
Termín: v priebehu roka
K cieľu č. 9
Podieľať sa na realizácii „Koncepcia varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia, a spolupracovať s Obvodným úradom odborom CO a KR pri výstavbe
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia pokrytia
ohrozeného územia varovným signálom v obvode.
1. Podieľať sa na pravidelnom preskúšavaní a vyhodnocovaní siete sirén a autonómnych
systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v obvode Humenné.
Termín: podľa pokynov ObÚ
na rok 2013
2. Úzko spolupracovať s Obvodným úradom pri výstavbe a prevádzkovaní autonómnych
systémov varovania obyvateľstva a vyrozumenia určených osôb so zameraním na stanovenia
oblasti ohrozenia územia a pokrytia výstražným signálom.
Termín: priebežne
3. Zabezpečovať trvalú prevádzkyschopnosť
a vyrozumenia určených osôb:
a) servis, údržbu a opravu sirén
b) pravidelné odborné prehliadky sirén.

prostriedkov

varovania

obyvateľstva

K tomu:
- predložiť Obvodnému úradu odboru CO a KR Humenné informáciu o vykonaných
pravidelných odborných prehliadkach elektromotorických a elektronických sirén.
Termín: do 10 dní po vykonaní
prehliadky
4. V prípade vzniku mimoriadnych udalostí, vyhlásenej mimoriadnej situácie a 3. stupňa
povodňovej aktivity klásť zvýšený dôraz na zabezpečenie okamžitého predkladania
informácii o vzniku mimoriadnej udalosti vrátane informácií o vykonávaných
záchranných prácach.
Termín: január až december
5. S cieľom zabezpečiť včasné varovanie obyvateľstva v prípade hroziaceho nebezpečenstva
alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti úzko spolupracovať s prevádzkovateľmi regionálneho
rozhlasového a televízneho vysielania.
Termín: január až december
K cieľu č. 10
Koordinovať úlohy a prípravu miestnej štátnej správy v oblasti CNP a zdokonaliť ich
odbornú pripravenosť na úseku podpory obrany štátu, cestou vykonania mobilizačných
cvičení určených subjektov v súčinnosti s orgánmi špecializovanej štátnej správy
a samosprávy.
1. Spolupracovať s obvodným úradom pri realizácii úloh v oblasti civilného núdzového
plánovania.
Termín: priebežne
2. V oblasti CNP v súčinnosti s Obvodným úradom odborom CO a KR precvičiť úlohy na
úseku podpory obrany štátu (spojené s doručovaním doporučených zásielok, riešenie
požiadaviek na vypracovanie pracovnej povinnosti pre lekárov a zdravotné sestry,
a vypracovanie príkazov na poskytnutie objektov pre ozbrojené sily).
Termín: máj až november
3. Prijímať opatrenia a ukladať úlohy potrebné na obranu štátu právnickým osobám, fyzickým
osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám.
Termín: priebežne
K cieľu č. 11
Koordinovať činnosť právnických osôb, fyzických osôb (podnikateľov) vo svojej
pôsobnosti pre realizáciu úloh na úseku HM.
1. Spolupracovať s obvodným úradom pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie.
Termín: priebežne
2. Spolupracovať s Obvodným úradom odborom CO a KR pri uplatňovaní požiadaviek pri
nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie.
Termín: priebežne
3. Vykonať aktualizáciu krízových plánov subjektov hospodárskej mobilizácie.
Termín: do 10. marca

K tomu:
- Predložiť informáciu na Obvodný úrad odbor CO a KR.
Termín: do 15. marca
K cieľu č. 12
Zabezpečovať plnenie úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v súlade
s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia
s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
1. Vykonať inventarizáciu materiálu CO k 31.12.2013. Zápis predložiť na Obvodný úrad
odbor CO a KR.
Termín: podľa pokynov ObÚ
2. V spolupráci s Obvodným úradom odborom CO a KR zabezpečovať ekologickú likvidáciu
neupotrebiteľného materiálu CO odsunom do VTU Slovenská Ľupča a Železiarní
Podbrezová.
Termín: marec až október
4. Evidenciu materiálu CO viesť v súlade so všeobecne záväznými predpismi a odbornými
pokynmi MV SR.
Termín: priebežne
K cieľu č. 13
V prípade potreby zaslať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí na Obvodný úrad
Humenné.
1. Požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu pri vzniku mimoriadnych udalosti
a odstraňovaní ich následkov predkladať prostredníctvom Obvodného úradu odboru CO
a KR.
Termín: priebežne
K cieľu č. 14
Podieľať sa na zbere údajov a dát potrebných pre zabezpečenie činností koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému s cieľom minimalizovať časový úsek od
vzniku mimoriadnej udalosti po začatie koordinovanej pomoci záchranných zložiek.
1. Zabezpečiť aby zástupcovia právnických osôb a fyzických osôb oznámili bez zbytočného
odkladu vznik mimoriadnej udalosti na Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného
systému - číslo tiesňového volania 112.
Termín: priebežne
2. Počas vykonávania príprav zamestnancov na civilnú ochranu vykonávať propagáciu
tiesňovej linky 112.
Termín: priebežne

Oblasť kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy
a) Kontroly na zistenie stavu skladovania materiálu CO podľa vyhlášky MV SR
č. 314/1998 o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov u právnických osôb a fyzických osôb
ŽSR Humenné, SAD Humenné, PPC Humenné, UNEX Snina.
Termín: apríl
Hotelová akadémia Humenné, Obchodná akadémia Humenné, SOŠ technická Humenné, ZŠ
Kudlovská, Humenné.
Termín: máj
b) Kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
a vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona u právnických osôb
a fyzických osôb (podnikateľov)
vykoná ObÚ v sídle kraja Prešov
VVS a.s. Košice - Úpravňa vody Stakčín
MECOM GROUP s.r.o. Humenné

Termín: apríl
Termín: máj

vykoná ObÚ odbor COaKR
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné
Kaufland Humenné
BILLA Snina
BILLA Humenné
Lídl Snina.

Termín: apríl
Termín: jún
Termín: september
Termín: september
Termín: november

c) Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR
č. 319/2002 Z.z. ods.1, písm. b) o obrane v znení neskorších predpisov v spolupráci
s Územnou vojenskou správou v Prešove
INTERGLAS, spol. s r.o. Medzilaborce

Termín: september

Ing. Roman Gallik
vedúci odboru

