Úvod
Okresný úrad, odbor krízového riadenia zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti civilnej ochrany
obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu a ochrany pred povodňami v okrese Martin.
Za týmto účelom vydáva plánovací dokument pre obce, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov (ďalej
len „PO, FO – P“) v okrese Martin vo forme: „Plánu hlavných úloh ...“ na príslušný kalendárny rok.
Pre rok 2021 určuje nasledovné hlavné ciele:
Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu.
a)

b)

c)

d)

e)

Aktualizáciou „Plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ dosiahnuť väčší
predpoklad pripravenosti ohrozených zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na účinnú
ochranu v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
Udržiavaním funkčnosti systémov varovania a vyrozumenia vytvárať podmienky pre včasné
varovanie zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a obyvateľstva pre prípad vzniku
mimoriadnej udalosti a vyrozumenia osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti.
Pri zabezpečovaní vykonávania prípravy a odborného vzdelávania orgánov krízového riadenia a
vytvorených jednotiek CO využívať vhodné formy a metódy a tak dosahovať ich pripravenosť na
realizáciu úloh a opatrení v civilnej ochrane.
Aktualizáciou dokumentácie vyplývajúcej z platných právnych predpisov u právnických osôb
a fyzických osôb - podnikateľov, ktorí môžu svojou činnosťou ohroziť život, zdravie alebo majetok
zabezpečovať prevenciu a tak zvyšovať celkovú ochranu života, zdravia a majetku dotknutého
obyvateľstva v potenciálne ohrozenom území.
Na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, výberom vhodnej formy prípravy
vytvárať podmienky na získanie nevyhnutných potrebných vedomostí zamestnancov a osôb
prevzatých do starostlivosti na sebaochranu a pomoc iným v núdzi.

Na úseku obrany štátu

a) Úlohy obrany štátu vyplývajúce z platnej právnej úpravy zabezpečovať v spolupráci s odborom obrany
štátu Okresného úradu Žilina.

K naplneniu stanovených cieľov:
1. Zabezpečiť na odbore krízového riadenia Okresného úradu Martin aktualizáciu údajov vedených v „Karte
civilnej ochrany obce“ na e-mail: Vladimir.Kubik@minv.sk. V e-maily uvádzajte len zmenené údaje.
Termín: do 31. 03. 2021
Poznámka:
Aktualizáciu vykonajte vo Vašom výtlačku „Karta civilnej ochrany obce“ a na karte vyznačte dátum aktualizácie.

2. Aktualizovať vypracované plány ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.
Termín: do 31. 3. 2021 a pri zmenách
3. Aktualizovať „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“ alebo „Havarijný
plán“ spracovávaný podľa osobitných predpisov.
Termín: do 31. 3. 2021 a pri zmenách
Plní:

- Probugas a.s.,
- Správa športových zariadení mesta Martin, Zimný štadión
Martin
- Traded Chemicals s. r. o, prevádzka Martin
- voestalpine High Performance Metals Slovakia, s. r. o.
- Renostav plus, s. r. o. Martin
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4. Predložiť na Okresný úrad Martin a príslušné mesto/obec výpis z aktualizovaného „Plánu ochrany
obyvateľstva“ alebo „Havarijného plánu“.
Termín: do 15. 4. 2021 a pri zmenách

Plní: - Probugas a.s.,
- Správa športových zariadení mesta Martin, Zimný
štadión Martin
- Traded Chemicals s.r.o., prevádzka Martin
- voestalpine High Performance Metals Slovakia, s.r.o
- Renostav plus, s. r. o. Martin

5. Aktualizovať „Plán ukrytia“ v rozsahu prílohy č. 12 A ods. 3, prílohy č. 12 B písm. d) a prílohy č. 13
vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a aktualizované údaje zahrnúť do „Karty
civilnej ochrany právnickej osoby a podnikateľa“.
Termín: do 15. 3. 2021 k 31. decembru 2020
6. Udržiavať priestory určené k zabezpečeniu ukrytia vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti tak, aby boli dodržané časové normy pre prípadné uvedenie do stavu technickej pripravenosti
v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Termín: priebežne
7. Prípravu štábu a odborných jednotiek zriadených pre vlastnú potrebu právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa v roku 2021 vykonať v základnom stupni v rozsahu 4 až 8 hodín, ak to situácia
v súvislosti s ochorením COVID dovolí.
Termín: január – december
8. Vykonávať prípravu jednotiek CO pre vlastnú potrebu, vrátane zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti v roku 2021 vhodnými formami a metódami so zameraním sa na problematiku: „Ako sa
zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok“ s nasledovnými témami:
 analýza možného vzniku mimoriadnej udalosti,
 varovné signály,
 improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela,
 správanie sa obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu,
 integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112,
 správanie sa obyvateľstva pri hrozbe použitia výbušnín, pri náleze podozrivého predmetu, pri
obdržaní podozrivých zásielok,
 pojmy civilnej ochrany súvisiace s aktuálnou tematikou daného roka,
 prostriedky individuálnej ochrany (PIO),
 typizované PIO pre dospelých a pre deti.
Termín: január – december
9. Vykonať v zmysle §16 ods.1 písm. e) Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov precvičenie plánu ochrany.
Termín: podľa vlastných plánov

Plní:

- Probugas a.s.,
- Správa šport. zariadení mesta Martin, Zimný štadión
Martin
- voestalpine High Performance Metals Slovakia, s. r. o.
- Renostav plus, s. r. o. Martin

Poznámka:
Precvičenie vykonať ak to situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 dovolí. Informáciu o vykonaní cvičenia
zašlite na odbor krízového riadenia Okresného úradu Martin (v rozsahu: dátum konania, téma, počet
zúčastnených).
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10. Aktualizovať „Plán evakuácie“ svojich zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti z územia
ohrozeného mimoriadnou udalosťou podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o evakuácii.
Termín: do 31. 12. 2021
11. Vykonať ročnú inventarizáciu materiálu civilnej ochrany podľa pokynov odboru krízového riadenia
Okresného úradu Martin.
Termín: november- december 2021

Plní: Objekty s materiálom civilnej ochrany

12. Udržiavať vo funkčnom stave vlastné prostriedky varovania a vyrozumenia za účelom včasného varovania
a vyrozumenia vlastných zamestnancov, osôb prevzatých do starostlivosti a ohrozených osôb.
Termín: priebežne
13. Podieľať sa na akustickom preskúšaní elektromotorických sirén s miestnym ovládaním a o funkčnosti
sirén informovať odbor krízového riadenia OÚ Martin. Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva v znení neskorších predpisov stanovilo Ministerstvo vnútra SR termíny
preskúšania prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva pre rok 2021 v nasledovných dňoch:
Jan. Feb. Mar. Apr. Máj Jún
Elektromotorické 8.
12.
sirény
Elektronické
8.
12.
sirény
tichá tichá
Autonómne
systémy

8.
12.
tichá tichá

12.
12.

12.

9.

14.

11.

Júl
9.

Aug. Sep. Okt. Nov.
13.

10.

8.

12.

Dec.
10.

9.
14. 11.
9.
13. 10.
8.
12.
10.
tichá tichá OÚ tichá tichá MsÚ tichá tichá SKR
ZA
MVSR
9.
14. 11.
9.
13. 10.
8.
12.
10.
tichá tichá
tichá tichá
tichá tichá nie

Upozornenie:
Skúšky vykonávať v zmysle zaslaného usmernenia z SKR MVSR č. SKR-OOR2-2020/00023-008 zo dňa
27.11.2020

Čas preskúšania: v stanovený deň vždy o 12.00 h – 2 minútovým stálym tónom sirény bez opakovania
(signál „KONIEC OHROZENIA“ ).
Termín: v texte
Plní: objekty, ktoré majú sirénu, prevádzkovatelia autonómneho systému
Poznámka:
Výsledok preskúšania sirény ihneď nahlásiť na odbor krízového riadenia OÚ Martin telefonicky na
č. t.: 043/4131626, 043/4204431 alebo e-mailom na adresu: o k r . m t@m in v.sk

14. Na základe schváleného limitu z prechádzajúceho roku zaslať odboru obrany štátu Okresného úradu Žilina
požiadavky na oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby na rok 2021
(menné zoznamy).
Termín: do 31. 01. 2021

Plní: Subjekty hospodárskej mobilizácie

15. Požiadať odbor obrany štátu Okresného úradu Žilina o schválenie limitu na oslobodenie (Počet občanov
požadovaných na oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu a alternatívnu službu na rok
2022).
Termín: do 15. 12. 2021

Plní: Subjekty hospodárskej mobilizácie

Poznámka:
Bližšie informácie a tlačivá nájdete na stránke Ministerstva obrany SR: https://www.mosr.sk/materialy-adokumenty/ - v časti Materiály a dokumenty.
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16. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia príslušnej obce spracovať alebo preskúmať, podľa potreby
aktualizovať a predložiť obci povodňový plán záchranných prác v rozsahu prílohy č. 4 k vyhláške
MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postupe ich
schvaľovania pričom spolupracovať s obcou.
Termín: do 31. 07. 2021

Plán kontrolnej činnosti
17. Plnenie povinností podľa § 16 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa
vybraných odsekov zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (so Slovenskou inšpekciou životného prostredia Žilina)
P. č.

Termín
vykonania kontroly

Názov PO a FO - P

1.

Probugas a.s. Bratislava, prevádzka Martin , kat. „B“

jún

2.

TRADED CHEMICALS s.r.o. Martin, kat. „A“

máj

18. Plnenie povinností podľa § 16 ods. 1 a ods. 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov
P. č.
1.

Termín
vykonania kontroly

Názov PO a FO - P

Správa športových zariadení mesta Martin, Zimný štadión Martin

október

Poznámka:
Kontroly budú vykonané, ak to situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 dovolí.

I N F O R M Á C I E:
 Kontakt na odbor krízového riadenia Okresného úradu Martin

Úradné hodiny

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

od 08.00 h
od 08.00 h
od 08.00 h
od 08.00 h
od 08.00 h

Spojenie

Tiesňová linka
Telefón
Služobný Mobil
Telefax
E-mail
web

Adresa

Okresný úrad Martin
odbor krízového riadenia
Námestie S. H. Vajanského č. 1
036 58 Martin

do
do
do
do
do

15.00 h
15.00 h
17.00 h
15.00 h
14.00 h

112
043 / 413 16 26
0905 365 257 - vedúci odboru
043 / 413 16 26
okr.mt@minv.sk
http://www.minv.sk/?OKR_MT
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 Revue „CIVILNÁ OCHRANA“
V prípade záujmu o odber časopisu ponúkame nasledovné kontakty a vzor objednávky.
Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke ministerstva vnútra:
http://www.minv.sk/?revue

 ODBORNÝ ČASOPIS
CIVILNÁ OCHRANA
– revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Vydáva:
Vychádza:

Sekcia krízového riadenia MV SR
dvojmesačne

Objednávky prijíma:
Soňa Mackovičová
CBTČ MV SR Topoľčianky
Pracovisko: Slovenská Ľupča
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Telefón.: 0961 604 259
e-mail: sona.mackovicova@minv.sk

OBJEDNÁVKA
CIVILNÁ OCHRANA, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Objednávam(e) si na rok 2021 .....................................ks z každého čísla periodika
CIVILNÁ OCHRANA, revue pre civilnú ochranu obyvateľstva
Revue posielajte na adresu: (presná adresa vrátane PSČ)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ročné predplatné 7,09 € (od 1. 1. 2016 Ministerstvo vnútra SR nie je platcom DPH) zaplatím(e) po výzve
distribútora faktúrou.
Objednávku vybavuje: (meno, presná adresa vrátane PSČ, telefón, fax, e-mail)
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Číslo bankového účtu v tvare IBAN: ..................................................................................................
IČO: ........................................................ DIČ: ...............................................
IČO DPH: ...............................................
Dátum, pečiatka, podpis
..............................................................................................................................................................
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 Právne predpisy pre oblasť krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a

civilnej ochrany
Na úsekoch krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
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
Zákon NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
Vyhláška MH SR č. 385/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu
Vyhláška MH SR č. 473/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných oprávneniach v znení
neskorších predpisov
Vyhláška MH SR č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho
rozpočtu
Vyhláška MŽP SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej
situácie

Na úseku civilnej ochrany
Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek
a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR 328/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok
v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác organizovania jednotiek
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu
z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva
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Súvisiace právne predpisy
Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové
zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o
povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich
schvaľovania
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 220/ 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej
situácie
Zákon NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom
výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 406/2011 Z. z. dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška MŽP SR č. 198/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 128/2015 Z. z.
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon NR SR 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

 Odborná spôsobilosť
Odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ustanovuje § 18a zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
podrobnosti vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
Odborná spôsobilosť sa získava na činnosti potrebné na:
a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva,
b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.
Podrobnosti pre získanie odbornej spôsobilosti nájdete na: http://www.minv.sk/?osvco .
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