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         Vyhodnotenie splnenia úloh v roku 2022 

Vyplývalo z „Ročného plánu práce odboru krízového riadenia (ďalej len „OKR“) 

Okresného úradu Gelnica (ďalej len „OÚ GL“) na rok 2022 pri plnení úloh civilného 

núdzového plánovania v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany 

štátu, hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“), integrovaného záchranného systému (ďalej 

len „IZS“), ochrany kritickej infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany (ďalej len 

„CO“)“. 

Činnosť obcí v okrese Gelnica bola aj v roku 2022 zameraná na plnenie úloh 

krízového riadenia, obrany štátu, HM, IZS, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného 

núdzového plánovania a správy materiálu CO, ktoré boli stanovené v dokumente ,,Plán 

hlavných úloh pre mesto a obce okresu Gelnica na rok 2022“. Úlohy a činnosť obcí na úseku 

CO a krízového riadenia boli v tomto období poznačené pretrvávajúcou situáciou v súvislosti 

s ochorením Covid-19 (MS vyhlásená ešte dňa 12.3.2020 vládou SR z dôvodu ohrozenia 

zdravia II. stupňa, ešte naďalej pretrváva) a v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území 

Ukrajiny (MS vyhlásená vládou SR dňa 26.2.2022 z dôvodu hromadného prílevu cudzincov 

na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny). 

Ciele stanovené dokumentom ,,Plán hlavných úloh pre mesto a obce okresu Gelnica na 

rok 2022“ boli splnené nasledovne: 

1. Na úseku obrany štátu, krízového riadenia a krízového plánovania v systéme 

HM: 

a) Na úseku obrany štátu  

V zmysle ustanovenia § 11 ods.1 písm. a) zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR obce 

vedú evidenciu právnických osôb (ďalej len „PO“), fyzických osôb oprávnených na 

podnikanie (ďalej len „FO - pod.“) a fyzických osôb (ďalej len „FO“), ktorým môže byť v 

čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom 

ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len OS SR), ozbrojených zborov, (ďalej len 

„OZ“), Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „HaZZ“) a osobám, ktoré plnia úlohy HM. 

Program „Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie“ (ďalej len 

„JISHM/EPSIS®“), je používaný subjektami na spracovanie alebo vyhodnocovanie 

poskytovaných dokumentov, na ich zhromažďovanie, triedenie a na účel rozhodovania 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov, okresných úradov (ďalej len „OÚ“), 

obcí, vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) a iných subjektov HM v stave bezpečnosti 

alebo v období krízovej situácie. Nie každá obec v okrese Gelnica  má zriadený prístup do 

programu JISHM/EPSIS, preto viac krát počas roka 2022 bola zasielaná na obce výzva na 

zabezpečenie si prístupových údajov do tohto programu. 

V okrese sú zriadené výdajne odberných oprávnení (ďalej len „VOO“) s vytipovanými 

predajňami, ktoré by v čase vyhlásenia mimoriadnych regulačných opatrení (ďalej len 

„MRO“) realizovali zásobovanie. Cez program JISHM/EPSIS® bolo zatiaľ vydaných 14 

rozhodnutí pre obce okresu Gelnica týkajúcich sa zriadenia VOO.  

OÚ GL na rok 2022 evidoval 60 doručovateľov, určených obcami okresu Gelnica, pre 

ktorých mal v elektronickej forme pripravené rozhodnutia o uložení pracovnej povinnosti 

(ďalej len „PP“). 

Obce zároveň vedú a aktualizujú v prípade potreby dokumentáciu na úseku obrany 

a zasielajú  odbor obrany štátu (ďalej len „OOŠ“) Okresného úradu Košice (ďalej len „OÚ 
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KE“) menné zoznamy mužov, ktorí v príslušnom roku dovŕšia 18. rokov veku, zoznamy 

nehnuteľností a vecných prostriedkov vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie 

úloh obrany štátu.  

b) Prehľad o vyhlásení mimoriadnej situácie a povodňovej aktivity v roku 2022 na 

území okresu Gelnica 

V období roka 2022 v okrese Gelnica došlo k vzniku dvoch mimoriadnych udalostí 

(ďalej len „MU“), a následne  bola dvakrát vyhlásená mimoriadna situácia (ďalej len „MS“).  

V prvom prípade sa jednalo o MS v obci Helcmanovce, ktorá bola vyhlásená dňa 

31.1.2022 o 19:15 hod. starostom obce, z dôvodu živelnej pohromy a to v dôsledku víchrice, 

vplyvom mimoriadne intenzívneho a prudkého vetra boli postrhávané strechy na 5 rodinných 

domoch. Celkovo bolo poškodených 10 striech na rodinných domoch, garážach 

a hospodárskych budovách. Starosta obce, ako predseda krízového štábu (ďalej len „KŠ“) 

aktivoval KŠ a začalo sa s vykonávaním záchranných prác. Pri záchranných prácach boli 

nasadené sily a prostriedky  OR HaZZ v SNV hasičská stanica Gelnica, DHZ obce 

Helcmanovce, DHZ Mníšek nad Hnilcom, DHZ Gelnica a pracovníkov SPP a VSE. 

Záchranné práce si obec Helcmanovce zabezpečovala firmou FE-VA SCRAP s. r. o., ktorá 

realizovala zabezpečenie striech poškodených rodinných domov a to rezanie, pálenie a ich 

následnú likvidáciu. Obec pravidelne zasielala správy o priebehu záchranných prác na  OKR 

OÚ GL, ktorý ich následne zasielal na IZS OÚ Košice. Situácia na mieste bola taktiež 

preverená výjazdovou skupinou OÚ GL. MS v obci Helcmanovce bola odvolaná dňa 3.2.2022 

k 12:00 hod. starostom obce. Podľa účtovných dokladov výdavky na záchranné práce (ďalej 

len „ZP“) v súvislosti s touto MS boli v celkovej výške 3 102,75 €. 

V druhom prípade sa jednalo o MS vyhlásenú v obci Richnava starostom obce dňa 

21.7.2022 o 8:45 hod., z dôvodu nedostatku pitnej vody v obecných studniach a v studniach 

pri rodinných domoch. Obec Richnava následne začala s distribúciou pitnej vody pre svojich 

obyvateľov prostredníctvom firmy DAIMONION s. r. o. a PVPS a. s. Poprad. Aj táto obec 

počas vyhlásenej MS pravidelne zasielala správy o priebehu záchranných prác na OKR OÚ 

GL, ktorý ich následne zasielal na IZS OÚ KE. Aj táto MS bola priamo na mieste preverená 

výjazdovou skupinou a prednostom OÚ GL. MS v obci Richnava bola odvolaná starostom 

obce Richnava dňa 08.08.2022 k 10:00 hod.. Podľa predložených účtovných dokladov boli 

výdavky na ZP v súvislosti s touto MS v celkovej výške 8 546,38 €. 

c) Na úseku prípravy obyvateľstva, vyrozumenia, varovania a spojenia  

Na úseku prípravy obyvateľstva na CO bola činnosť OKR OÚ GL zameraná prevažne 

na propagáciu CO a preventívno-výchovnú činnosť. V roku 2022 sa neuskutočnili okresné 

kolá (ani celonárodné) súťaže mladý záchranár CO, ani výtvarná súťaž čísla tiesňového 

volania 112.  

Odborná príprava predsedov krízových štábov (ďalej len „KŠ“) obcí a mesta v okrese 

Gelnica sa uskutočnila 28.4.2022 v súčinnosti s pracovníkmi OOŠ OÚ KE a odboru 

starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OSZP“) OÚ GL. Nosnou a hlavnou úlohou 

stretnutia bolo vysvetliť postup predsedu KŠ (starostu / primátora) počas vzniknutej MU 

a následne vyhlásenej MS. Vysvetlil a ozrejmil sa postup od vyhlásenia MS cez IZS (č.112), 

zasielanie prvotného hlásenia, pravidelných hlásení, zabezpečenie ZP, až po zriadenie 

verifikačnej komisie OÚ GL a následnej verifikácie výdavkov za ZP počas trvania MS. 

Zamestnanec OSZP informoval predsedov KŠ o možných spôsoboch vzniku povodňových 

stavov a havárie na vodnej stavbe Palcmanská Maša. Pracovník OOŠ informoval predsedov 

KŠ o novej metodike na úseku obrany a novej dokumentácii, ktorú vypracoval pre potreby 

obce. 
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Aj v roku 2022 bol v okrese Gelnica realizovaný projekt „Budovanie systému 

včasného varovania“, kedy k šiestim elektronických sirénam odovzdaným do užívania na 

konci r. 2021 v obciach Margecany, Jaklovce, Prakovce, Helcmanovce, Mníšek nad Hnilcom 

a Nálepkovo pribudli začiatkom roka 2022 ďalšie tri v meste Gelnica a po jednej v obci 

Richnava a Kluknava. Dňa 8.11.2022 bola odovzdaná do užívania ďalšia elektronická siréna 

v obci Smolník. 

Elektronické sirény sú určené najmä pre varovanie obyvateľstva v prípadoch MS a 

krízových stavov a pre riadenie opatrení ochrany ohrozeného obyvateľstva (napríklad pri 

povodniach, evakuácii, núdzovom prežití, humanitárnej pomoci a ďalších). Tieto elektronické 

sirény však môžu slúžiť i k ozvučeniu verejných priestranstiev. Obce bez sirény, resp. 

nefunkčnej sirény v prípade vzniku MU využívajú na varovanie obyvateľstva obecné rozhlasy 

prostredníctvom nahrávky z prenosných nosičov. 

2. Oblasť civilnej ochrany (CO) 

a) Plán ochrany obce 

Dokumentácia orgánov štátnej správy na plnenie úloh krízového riadenia a CO 

ochrany v podobe plánu ochrany obyvateľstva (ďalej len „POO“) obce má byť aktuálna 

a funkčná. Dokumentáciu na obci, by mala viesť odborne spôsobilá osoba na úseku CO 

podľa § 18a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na úseku CO obyvateľstva. Získanie osvedčenia na úseku CO v r. 2022 bolo do 

značnej miery ovplyvnené aj vzniknutou MS v meste Spišská Nová Ves (vyhlásenej z dôvodu 

požiaru v domove dôchodcov), kedy časť klientov bolo presunutých do Školiaceho zariadenia 

vzdelávania a prípravy CÚZ SNV Predná Huta, kde bolo miesto konania odbornej prípravy na 

CO. Následne boli niektoré termíny na získanie osvedčenia na úseku CO v tomto zariadení 

zrušené. 

b) Kontrolná činnosť  

V roku 2022 OKR OÚ GL vykonal 3 kontroly v dňoch 19.10.2022 a 20.10.2022 na 

základe poverenia na vykonanie kontroly prednostom OÚ GL v obciach Helcmanovce, 

Švedlár a Kluknava. Kontroly boli realizované v súčinnosti s OOŠ OÚ KE na objektívne 

posúdenie stavu pripravenosti  a zabezpečenia úloh a opatrení CO. Následne bol týmto  

obciam vypracovaný záznam z kontroly, kde neboli zistené porušenia všeobecne záväzných 

predpisov a nariadení. Zamestnanci OKR OÚ GL a OOŠ  OÚ KE zároveň pri kontrole 

metodicky usmernili pracovníkov  na obciach zodpovedných za úsek CO a ozrejmili im určité 

nezrovnalosti v danej problematike. 

c) Skladovanie materiálu civilnej ochrany  

Jednou z hlavných úloh bola príprava a vykonanie inventarizácie materiálu CO 

evidovaného v programe EMCO, so stavom k 31.12.2022. Inventarizácia prebehla bez 

nedostatkov. Inventarizáciu v okrese Gelnica vykonali všetky obce, ktoré skladujú materiál 

CO. Finančné prostriedky pre odmeny skladníkom materiálu CO boli refundované obciam na 

základe zmlúv, hodnoty skladovaného materiálu, výsledku kontroly a hmotnej zodpovednosti 

skladníkov materiálu CO. Evidencia materiálu je vedená a štvrťročne aktualizovaná 

v programe EMCO. 
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3. Ochorenie  Covid-19 

Pracovníci OKR OÚ GL pravidelne zasielali informácie a usmernenia Sekcie 

krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „S KR MV SR“) 

ohľadom ochorenia Covid-19 starostom obcí a pracovníkom, ktorí majú na starosti CO na 

obciach. Na rokovania Bezpečnostnej rady okresu (ďalej len „BRO“) bola prizývaná 

riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v SNV (ďalej len „RÚVZ 

v SNV“), ktorá zhodnotila celkovú epidemiologickú situáciu v okrese Gelnica v súvislosti 

s ochorením Covid-19. Informovala o počtoch pozitívnych testov, o  hospitalizovaných 

pacientoch, o aktuálnej situácii na Slovensku v súvislosti s týmto ochorením a porovnala 

situáciu s druhou vlnou Covid-19. Taktiež zhodnotila situáciu s aktuálnou MS – prílevom 

utečencov z Ukrajiny z pohľadu možného ďalšieho šírenia prenosných chorôb na základe ich 

nízkej zaočkovanosti. 

4. Ozbrojený konflikt na Ukrajine 

V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny OKR OÚ GL realizoval 

viaceré kroky na základe usmernení S KR MV SR, komunikoval s obcami a zasielal im 

informácie a usmernenia k individuálnemu prílevu utečencov, zisťoval voľné ubytovacie 

kapacity v okrese, zasielal informácie k vydávaniu antigénových testov pre ubytovacie 

zariadenia. Ďalej vyzval obce a mesto v okrese Gelnica, aby hlásili na OÚ Gelnica informácie 

o pobyte utečencov v ich obci/meste, ak týmito údajmi disponovali. Ďalej sa zaslali na obce 

a mesto usmernenia k financovaniu ZP a vecného plnenia v súvislosti  s vyhlásenou MS. 

V súčinnosti s mestom Gelnica bolo zabezpečené v prípade potreby núdzové 

ubytovanie (ďalej len „NU“) „Posledná míľa“ s 50 lôžkami pre utečencov z Ukrajiny 

v priestoroch zimného štadióna v Gelnici. Mesto Gelnica v súvislosti so zriadením tohto NU a 

určeným harmonogramom pohotovosti Košického kraja nakúpilo potrebné základné 

vybavenie, ktoré im bolo následne na základe usmernenia k financovaniu ZP a vecného 

plnenia refundované v sume 400,18 €. 

V súvislosti so zabezpečením NU pre utečencov v priestoroch Turistickej ubytovne    

v obci Nálepkovo boli na základe usmernenia k financovaniu ZP a vecného plnenia 

refundované náklady obci Nálepkovo s poskytovaním NU  v sume 4 640,66 €. 

Zamestnanci OKR sa v začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine striedali 

v službách na hraničnom priechode vo Veľkých Slemenciach. OKR OÚ GL zabezpečoval 

v súčinnosti s organizačným odborom (ďalej len „OO“) OÚ GL preplácanie príspevkov za 

ubytovávanie odídencov u súkromných poskytovateľov ubytovania a taktiež komunikoval 

s obcami a mestom v okrese Gelnica ohľadom „Pasportizácie“ – zabezpečenia núdzového 

ubytovania humanitárneho typu s nízkym štandardom a  minimálnymi hygienickými 

podmienkami. 

Čo sa týka individuálneho príchodu odídencov na územie okresu Gelnica, obce 

a mesto v spolupráci s poskytovateľmi ubytovania pre odídencov na mesačnej báze žiadali na 

OÚ GL preplácanie nákladov v súvislosti s ich ubytovaním. Po každomesačnom obdŕžaní 

týchto finančných prostriedkov ich následne uhrádzali občanom poskytujúcim ubytovanie 

odídencom z Ukrajiny. 

Záver:  

Na základe týchto bodov je možné skonštatovať, že jednotlivé vytýčené úlohy 

v oblasti CO, obrany štátu, HM a riadenia štátu v krízových situáciách  mimo času vojny 

a vojnového stavu boli v roku 2022 splnené podľa možností v stanovenom rozsahu. 

Spolupráca OKR OÚ Gelnica s obcami a mestom okresu Gelnica je na dobrej úrovni, obce 
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a mesto  vykonávajú v rámci svojich možností (miestny rozhlas, úradne tabule, internetové 

stránky) preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť na úseku CO. Na základe svojich 

možností, aj napriek určitým obmedzeniam (v súvislosti s Covid-19 a ozbrojeným konfliktom 

na Ukrajine) sa snažia  plniť a priebežne aktualizovať stanovenú agendu v týchto oblastiach 

svedomito, a v prípade určitých nejasností a nezrovnalostí vyhľadávajú aj pomoc pracovníkov 

OKR OÚ Gelnica. 

Ako už bolo spomínané, základnou úlohou obce/mesta v okrese Gelnica a opatrení na 

ochranu života, zdravia a majetku CO je mať vypracovaný kvalitný POO, ktorý by obsahoval 

úlohy, opatrenia a postupy na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pri prípadnom vzniku MU. 

Obce a mesto sú najbližšie k občanovi a preto sú dôležitým prvkom krízového riadenia lebo 

môžu ovplyvňovať bezpečnosť priamo v mieste jej možného narušenia.  

 

 

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

realizované Rozkazom Ministra vnútra Slovenskej republiky v  Pláne hlavných úloh 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na základe aktuálnych potrieb rozpracovaných 

v „Ročnom pláne práce OKR OÚ Gelnica na r. 2023 pri plnení úloh civilného núdzového 

plánovania v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, 

hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, správy materiálu civilnej 

ochrany a humanitárnej pomoci“ a v súlade s § 14 zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva  

určujeme 

mestu a obciam okresu Gelnica v roku 2023 

plniť úlohy a opatrenia v tomto rozsahu 

Oblasť krízového riadenia, obrany štátu a krízového plánovania v systéme hospodárskej 

mobilizácie:   

1. Predložiť požiadavku na schválenie počtu zamestnancov mesta a obcí  oslobodených 

od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby (§ 17 ods. 7 zákona  č. 570/2005 

Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov) na OOŠ OÚ KE – ak obec/mesto má zamestnancov, ktorých plánuje použiť 

pri zabezpečení svojej nevyhnutnej činnosti. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 31.12.2023  

2. Predložiť na OOŠ OÚ KE menný zoznam osôb, (zamestnancov obce) na oslobodenie 

od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby  podľa § 17 ods. 8 zákona č. 

570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Zodpovedá:  primátor / starosta  

Termín: od 1.1.2023 do 31.01.2023 

3. Spracovať a zaslať na OOŠ OÚ KE menný zoznam občanov - mužov, ktorí majú trvalý 

pobyt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 30.06.2023 
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4. Zasielať na OOŠ OÚ KE oznámenie o zmenách adresy trvalého pobytu  a úmrtia 

občanov, ktorým vznikla branná povinnosť. 

Zodpovedá:  primátor / starosta  

Termín: priebežne  (podľa zmien) 

5. Viesť a aktualizovať evidenciu PO, FO – pod. a FO, ktorým môže byť v čase vojny 

alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom OS SR, 

OZ, HaZZ a osobám, ktoré plnia úlohy HM. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: priebežne 

6. Aktualizovať a zaslať na OOŠ OÚ KE návrh vecných prostriedkov vhodných a 

 technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu.  

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 30.06.2023 

7. Navrhovať a  zaslať na OOŠ OÚ KE návrh evidencie nehnuteľnosti  vhodných a 

 technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu.  

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 30.6.2023  

8. Viesť evidenciu FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená PP. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: priebežne 

9. Aktualizovať a zaslať na OÚ GL návrh na uloženie pracovnej povinnosti FO, ktorým 

môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená PP – doručovatelia (osoby, ktoré 

nie sú zamestnancami samosprávy treba označiť v doručení, lebo doručovateľom  

ktorí sú zamestnancami samospráv rozhodnutia na PP bude vydávať samospráva) 

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: do 30.6.2023 

10. Aktualizovať a zaslať na OÚ GL zoznam FO oslobodených od PP (zamestnancov ktorí 

nedovŕšili 65 rokov veku). 

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: do 31.1.2023 

11. OOŠ OÚ KE poskytne alebo zabezpečí metodickú pomoc,  konzultáciu, poradenstvo 

pri plnení úloh a úseku obrany na základe vyžiadania. Požiadavku si obec/mesto 

uplatní písomnou formou zaslanou na adresu norbert.takac@minv.sk v dostatočnom 

časovom predstihu (min. 1 mesiac pred požadovaným termínom). 

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: podľa vyžiadania 

12. Aktualizovať v prípade potreby dokumentáciu, ktorú vedie obec na úseku obrany 

štátu. 

Zodpovedá: primátor / starosta v súčinnosti       
s OOŠ OÚ KE 
Termín: priebežne 

mailto:norbert.takac@minv.sk
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13. Spresniť „Dokumentáciu KŠ mesta – obce“, zoznam osôb zaradených do KŠ a ich  

vyrozumenie. Zápisnice z KŠ obce zasielať na vedomie OKR OÚ GL. 

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: pri zmene, priebežne  

14. Vykonať aktualizáciu údajov v „Pláne opatrení na zavedenie regulácie predaja 

 životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období 

krízovej situácie.“ v predpísanej tabuľkovej forme.  

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: na základe vyžiadania OKR OÚ GL 

15. Spresniť „Evidenciu vecných prostriedkov“ -  databázu techniky nachádzajúcich sa na 

území mesta, obce a s tým súvisiace identifikačné údaje vlastníka vecného prostriedku 

- PO alebo FO – podnikateľa, ktoré možno použiť na vecné plnenie.  

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: 2 x ročne (do 14.06. a do 13.12.) 

16. Aktualizovať „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie“ 

v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie 

a Pokynom generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej 

ochrany Ministerstva vnútra SR č. 1/XXVI/1 z 28. decembra 2012 na zjednotenie 

postupu obvodných úradov pri koordinácií obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou 

vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie – organizácia životne dôležitých 

tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: priebežne 

17. Spracovávať a priebežne aktualizovať požadované informácie potrebné na vykonanie 

opatrení HM v JISHM/EPSIS. V prípade nefunkčného prihlásenie do tohto programu 

určiť zamestnanca na prácu s týmto programom a požiadať o prístup. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: v texte 

18. Vykonať inventarizáciu majetku HM (na základe prístupu) podľa zaslaného 

usmernenia VUJE do konca roka 2023. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: v texte 

19. Vložiť do programu JISHM/EPSIS údaje o VOO pre potrebu vydania nových 

rozhodnutí o zriadení. Úlohu plnia obce, ktoré tak neurobili v roku 2022. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 31.05.2023 

 

Oblasť varovania a vyrozumenia:  

1. Dvakrát ročne spresniť „Plán varovania a vyrozumenia obyvateľstva mesta/obce“. 

Akékoľvek zmeny telefónnych čísel a zmeny vo funkčnom obsadení orgánov 

civilnej ochrany mesta / obce nahlásiť na OKR OÚ GL, číslo telefónu 053/4426 639 

alebo email: okr.gl@minv.sk.   

mailto:okr.gl@minv.sk
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Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: 2 x ročne 

2. Plniť úlohy stanovené „Pokynom generálneho riaditeľa sekcie integrovaného 

záchranného systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom 

obvode okresného úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických 

a hydrologických výstrah prostredníctvom informačného systému CO“ a § 7 vyhlášky 

MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických 

a prevádzkových podmienkach informačného systému CO.   

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: priebežne 

3. V súlade s § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov preskúšanie systémov varovania obyvateľstva v SR 

koordinuje Ministerstvo vnútra SR. V roku 2023 sa bude vykonávať preskúšanie sirén  

v nasledujúcich termínoch: 

a) termíny akustického preskúšania sirén: 

 

Dátum Čas 
Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany 

Autonómne 
systémy 

Elektronické 
 sirény 

Elektromotorické  
sirény 

13.01.2023  
 
 

  
 
 

 12:00 
 

tichá skúška (TMS)  
 
 
 
 
 
 

      hlasitá skúška 
 

          
     10.02.2023 tichá skúška (TMS) 

10.03.2023 hlasitá skúška (TMS) celá SR 

14.04.2023  tichá skúška (TMS) 

12.05.2023   tichá skúška (TMS) 

09.06.2023 hlasitá skúška (RDS) celá SR hlasitá skúška 
(TMS) 

14.07.2023 tichá skúška (TMS)  

11.08.2023 tichá skúška (TMS) 

08.09.2023 hlasitá skúška (TMS) celá SR 

13.10.2023      tichá skúška (TMS) 

10.11.2023 tichá skúška (TMS) 

08.12.2023 hlasitá skúška (RDS) celá SR hlasitá skúška 
(RDS) 

TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém 

RDS (angl. Radio Data System)  - Rádiový dátový systém 

b)  čas preskúšania je stanovený na 12.00 hod. a vykoná sa dvojminútový stálym tónom 

(okrem tichej skúšky na elektronických sirénach) po predchádzajúcom informovaní 

obyvateľstva o skúške. Výsledok skúšky nahlásiť ihneď po vykonaní preskúšania 

elektronických/elektromotorických sirén na adrese: daniela.liscinska2@minv.sk alebo 

telefonicky na čísle 053/4426 639.  

Zodpovedá: primátor / starosta 

Termín: každý mesiac ihneď po skúške + podľa    

inštrukcií OKR OÚ GL 

 

 

 

mailto:daniela.liscinska2@minv.sk
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Oblasť vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu 

 

1. Zúčastniť sa odbornej prípravy predsedov a členov KŠ obcí a mesta okresu Gelnica 

s cieľom zvýšiť odbornú pripravenosť týchto orgánov na riešenie MU a MS. 

 

 

Zodpovedá: primátor /starosta 

Termín: podľa pozvánky 

2. OKR OÚ GL poskytne alebo zabezpečí metodickú pomoc,  konzultáciu a poradenstvo 

pri plnení úloh na úseku civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového 

riadenia, CO a HM na základe vyžiadania.  

Zodpovedá: primátor /starosta 

Termín: podľa vyžiadania 

3. V rámci prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc oboznamovať 

obyvateľstvo o možných ohrozeniach územia obce s ich činnosťou a správaním sa po 

vzniku MU, ako aj o spôsoboch ochrany pred následkami MU. Dodržiavať §15a 

zákona č. 42/1994 Z. z. o CO obyvateľstva, podľa ktorého sú obce povinné 

zverejňovať informácie o zdroji ohrozenia na internetovej stránke alebo verejnej 

tabuli. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: priebežne  

4. Spracovať „Plán odbornej prípravy a vzdelávania orgánov krízového riadenia a 

vlastných zamestnancov“ a zabezpečiť ich dostatočnú odbornú spôsobilosť (v súlade s 

§ 18 a § 36  b) zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a s vyhláškou MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany). Termíny konania 

odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v roku 2023 nájdete zverejnené na 

internetovej stránke pod odkazom: http://www.minv.sk/?osvco – informácia bola 

zasielaná na obce v priebehu mesiaca január 2023. 

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: podľa ponuky kurzov  

5.  V rámci pripravenosti orgánov krízového riadenia a civilnej ochrany mesta, obce 

vykonať odbornú prípravu zriadených štábov, komisií, jednotiek civilnej ochrany 

a podporných skupín na úrovni mesta, obce (KŠ, evakuačná komisia, jednotky CO na 

obsluhu evakuačných zariadení, výdajňa odberných oprávnení a pod.) v r. 2023. Podľa 

možností obce/mesta a epidemiologickej situácie s COVID-19 (prípadne zabezpečiť 

odbornú prípravu vhodnou formou ako konferenčný hovor, e-mail, internet a pod.) 

Zodpovedá:  primátor / starosta  

Termín: raz ročne; podľa vlastných „Plánov 

vzdelávania a prípravy na CO“ 

Termín Miesto konania Účasť zabezpečí 

podľa pozvánky 

(predbežne apríl 2023) 

v súčinnosti s OOŠ a 

OSZP 

OÚ GL 

aula 
obec / mesto 

predseda KŠ + pracovník CO na 

obci /meste 

http://www.minv.sk/?osvco
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Oblasť skladovania a inventarizácie materiálu civilnej ochrany 

1. Dodržiavať zásady pre skladovanie materiálu CO, hlavne v oblasti podmienok 

skladovacích priestorov a spôsobu uskladnenia jednotlivých druhov materiálu 

v zmysle vyhlášky č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia 

s materiálom CO. Počty poškodeného a neupotrebiteľného materiálu nahlásiť na OKR 

OÚ GL. 

Zodpovedá: primátor / starosta (v príp. skladu CO) 

Termín: priebežne 

2. Obce a mestá uzatvoria v zmysle § 223 a § 228a Zákonníka práce dohodu o pracovnej 

činnosti so skladníkom na ošetrovanie materiálu civilnej ochrany na rok 2023 dohodu 

o hmotnej zodpovednosti najneskôr do 31.01.2023. 

Zodpovedá: primátor / starosta (v príp. skladu CO) 

Termín: v texte 

3. Spracovať a predložiť refundačnú faktúru na refundáciu odmeny skladníka materiálu 

CO pre obyvateľov obce najneskôr do decembra 2023 za I. aj II. polrok! Súčasťou 

refundačnej faktúry je aj kópia dohody o vykonaní práce, dohoda o hmotnej 

zodpovednosti skladníka a výkaz práce.  

Zodpovedá: primátor / starosta (v príp. skladu CO) 

Termín: v texte 

4. V stanovenom termíne vykonať inventarizáciu materiálu CO k  31.12.2023 podľa 

vydaných pokynov a výsledky o vykonaní inventarizácie spolu so zápisom o vykonaní 

inventarizácie predložiť v stanovenom termíne na odbor KR Okresného úradu 

Gelnica. 

Zodpovedá: primátor / starosta (v príp. skladu CO) 

Termín: bude ešte  spresnený  

 

Oblasť plánov ochrany 

 

1. V súlade s § 14 ods. 1 pís. c) zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

aktualizovať dokumentácie opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva §15 vyššie 

cit. zákona na území ohrozenom prielomovou vlnou  pri vzniku MU na vodnej stavbe 

Palcmanská Maša, vypracovanú podľa pokynu č. KMCO-15/CO-2008. 

Zodpovedá: primátor /starosta obce (Nálepkovo, 

Švedlár, Mníšek nad Hnilcom, Helcmanovce, 

Prakovce, Gelnica, Jaklovce) 

Termín: 10.02.2023 

2. Spresniť plány povodňových ZP v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred 

povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., ktorou 

sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, 

predložiť na schválenie na OKR OÚ GL.  

Zodpovedá: primátor / starosta  

Termín: do 31.08.2023 

3. Spresniť POO obce v jednotlivých častiach (§3c zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva) a o spresnení vykonať záznam v dokumentácii. Podstatné 
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zmeny, ktoré majú vplyv na závery analýzy možného vzniku MU nahlásiť na OKR 

OÚ GL. 

Zodpovedá: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne 

4. Spresňovať prehľad o objektoch na území obce, v ktorých sú skladované nebezpečné 

látky a môžu byť zdrojom ohrozenia územia obce v prípade vzniku MU. Hlavnú 

pozornosť venovať novovzniknutým prevádzkam a opusteným, resp. nepoužívaným 

objektom po bývalých poľnohospodárskych družstvách nahlásiť na OKR OÚ GL.  

Zodpovedá: primátor / starosta obce 

Termín: priebežne spresňovať 

5. Aktualizovať a spresniť „Plán evakuácie obce“ v zmysle vyhlášky MV SR č. 

328/2012  Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. Predmetom 

spresňovania sú zmeny v zložení evakuačnej komisie, v miestach činnosti evakuačnej 

komisie, evakuačných zariadení a v počtoch evakuovaných. Všetky podstatné zmeny 

zasielať na OKR OÚ GL -  okr.gl@minv.sk. 

Zodpovedá:  primátor / starosta obce 

Termín:  priebežne (zásadnú zmenu ihneď) 

6. Vznik nového podnikateľského subjektu alebo jeho zánik na území obce, ktorého 

činnosť by mohla mať vplyv na ohrozenie obyvateľstva a ovplyvní opatrenia CO 

a krízového riadenia zapracujte do vlastnej dokumentácie. Významné zmeny treba 

nahlásiť na OKR OÚ GL, ako aj každú zmenu, ktorá má rozhodujúci význam pre 

spresnenie „Analýzy územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnych udalostí“.  

Zodpovedá: primátor / starosta obce                      

Termín: v texte úlohy 

7. Poskytnúť súčinnosť (informácie s aktuálnymi údajmi, tabuľky) v prípade vyžiadania 

OKR OÚ GL, ktoré sú dôležité  pri spresňovaní ,,Analýzy územia z hľadiska možného 

vzniku mimoriadnych udalostí“, „Plánu ochrany obyvateľstva okresu Gelnica“, 

„Plánu evakuácie okresu Gelnica“, „Plánu ukrytia okresu Gelnica“ a inej potrebnej 

dokumentácie na úseku CO OÚ GL. 

Zodpovedá: primátor / starosta obce                     

Termín: priebežne – podľa inštrukcií a vyžiadania 

OKR OÚ GL 

8. Zaslať na OKR OÚ GL spresnenú „Kartu CO“. Karta CO je spracovaná za účelom 

prehľadu základných údajov o spracovanej dokumentácii CO a informácii o obci, KŠ 

obce atď. 

Zodpovedá :   primátor / starosta obce  

Termín: do 31.01. (najneskôr však do 27.02.) 

 

Oblasť kontrolnej činnosti 

 

Z úrovne OKR OÚ GL budú v súčinnosti s OOŠ OÚ KE vykonané kontroly na 

zistenie stavu plnenia stanovených úloh v okrese Gelnica: 

      Plán kontrolnej činnosti OKR OÚ GL na rok 2023 

mailto:okr.gl@minv.sk
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P.č. Kontrolovaný subjekt Termín Druh kontroly 

 

 

 

1. 

 

 

Obec Smolník 

 

 

17.05.2023 

(termín bude 

spresnený) 

kontrola zameraná na zistenie stavu 

plnenia úloh CNP v oblastiach obrany 

štátu, hospodárskej mobilizácie 

vyplývajúcich hlavne zo zákona 

č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení 

neskorších predpisov, zákona 

č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času 

vojny a vojnového stavu, zákona 

č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej 

mobilizácii... v znení neskorších 

predpisov , zákona č. 570/2005 Z.z. 

o brannej povinnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, 

zabezpečenia úloh a opatrení civilnej 

ochrany v súlade s ustanovením § 15 

zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva  

v znení neskorších predpisov 

 

 

2. 

 

 

Obec Smolnícka Huta 

 

17.05.2023 

(termín bude 

spresnený) 

 

 

3. 

 

 

 

Mesto Gelnica 

18.05.2023 

(termín bude 

spresnený) 

4. 

Sklad materiálu CO: 

00329398 

Obecný úrad Nálepkovo 

apríl – máj      

2023 

(termín bude 

spresnený) 

kontrola zameraná  na objektívne 

posúdenie stavu pripravenosti a 

zabezpečenia úloh a opatrení civilnej 

ochrany  v súlade s ustanovením § 14 

zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva  

v znení neskorších predpisov  a § 7 

vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. 

o podrobnostiach na zabezpečovanie 

hospodárenia s materiálom civilnej 

ochrany  v rozsahu § 4 citovanej 

vyhlášky -  dodržiavanie podmienok 

skladovania materiálu civilnej 

ochrany, manipulácia s materiálom, 

stav skladovaného materiálu, 

ošetrovanie a označenie materiálu, 

vedenie výkazovej dokumentácie. 

5. 

Sklad materiálu CO: 

00610569 

PRO VITAE, n.o. 

 

6. 

Ochranná stavba 

ev. č. 0806001 

Úrad práce sociálnych 

vecí a rodiny Gelnica 

máj 2023 

kontrola  zameraná na zistenie stavu 

plnenia úloh vyplývajúcich realizácie 

zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek 

a technických podmienok zariadení 

civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov 
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Konkrétny termín kontroly bude dohodnutý priamo vedúcim kontrolnej skupiny s 

primátorom / starostom obce. Termín kontroly bude obci oznámený písomne vopred. 

Zodpovedá: primátor / starosta obce 

Termín: v tabuľke 
 

 

Kontaktné údaje OKR OÚ GL: 

 

 pevná linka mobil e-mail 

Mgr. Marek Mitrík 

poverený zastupovaním 

vedúceho OKR 

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

Bc. Daniela Liščinská   

pracovník OKR 

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

 

 

 

 

 

 

                                                                           Mgr. Marek Mitrík 

                                                                          poverený zastupovaním vedúceho OKR OÚ GL 

   

 

Použité skratky: 

 
Skratka Úplný názov skratky 

S KR MV SR Sekcia krízového riadenia  

OÚ Okresný úrad 

OÚ GL Okresný úrad Gelnica 

OÚ KE Okresný úrad Košice 

OOŠ Odbor obrany štátu 

OKR Odbor krízového riadenia 

IZS Integrovaný záchranný systém 

CO Civilná ochrana 

OS SR Ozbrojené sily Slovenskej republiky 

MS Mimoriadna situácia 

MU Mimoriadna udalosť 

MRO Mimoriadne regulačné opatrenia 

HaZZ Hasičský a záchranný zbor 

FO Fyzická osoba 

FO-pod. Fyzická osoba podnikateľ 

PO Právnická osoba 

HM Hospodárska mobilizácia 

CNP Civilné núdzové plánovanie 

JISHM/EPSIS® špecifický aplikačný program Jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie s ochrannou známkou EPSIS® 

PHÚ Plán hlavných úloh 

PP Pracovná povinnosť 

POO Plán ochrany obyvateľstva 

KŠ Krízový štáb 

RÚVZ v SNV Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi 

VOO Výdajne odberných opatrení 

VÚC Vyšší územný celok 

 


