
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

  Plán hlavných úloh civilného núdzového plánovania na rok 2019 pre vybrané právnické 

osoby okresu Trebišov v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, 

hospodárskej mobilizácie, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci vydáva 

Okresný úrad  Trebišov podľa článku 3 Pokynu sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a spôsobe vypracovania dokumentácie k 

nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2017 o plnení úloh pri príprave na krízové 

situácie zo dňa 20. júla 2017 a ods. 1.5 prílohy č. 5  k nariadeniu MV SR č. 5/2017 v súlade s 

prílohou č. 7 k nariadeniu MV SR č. 5/2017. 

Na základe Plánu hlavných úloh pre okresné úrady Košického kraja na rok 2019 pri plnení 

úloh CNP v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, obrany štátu, HM, správy 

materiálu CO a humanitárnej pomoci“ č. OU-KE-OKR1-2019/000026 spracoval odbor  KR 

Okresného úradu Trebišov „ Ročný plán činnosti odboru krízového riadenia  Okresného úradu 

Trebišov na rok 2019“ č. OU-TV-OKR-2019/002414-003. 

Z cieľov a úloh stanovených týmto plánom, v súlade s aktuálnymi potrebami a v záujme 

koordinovaného postupu orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb 

vyplývajú pre vybrané objekty okresu Trebišov nasledovné úlohy: 

 

 

 

Oblasť  plánovacej činnosti  

 

1. Pripravovať úlohy a opatrenia v oblasti CNP a spolupracovať s okresným úradom a obcami 

pri ich plnení v okrese Trebišov, s dôrazom na prípravu a koordináciu opatrení pri udržaní 

funkčnosti štátnej správy a územnej samosprávy. 

 

Vykoná : podľa pokynov T : priebežne   

 

2. Na požiadanie orgánu krízového riadenia  (Okresného úradu Trebišov) poskytnúť mu 

informácie a podklady potrebné na uskutočňovanie civilného núdzového plánovania   

 

Vykoná : právnické osoby podľa vyžiadania  T : na  vyžiadanie 

 

3. Aktualizovať „Plán ochrany vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti“, 

spracovaný v zmysle § 16 písm. e) zákona NR SR č 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zmeny zaslať na odbor KR OÚ Trebišov 

a príslušnú obec  
 

Vykoná : VVS a.s. , TS Trebišov - zimný štadión, 

                Železničná stanica Čierna nad Tisou, SCHUR FLEXIBLES 

               MONETA, s.r.o. 

T : T : priebežne   

 

4. Na prerokovanie „Operačného plánu zimnej údržby ...“ prizvať zástupcu odboru KR OÚ 

Trebišov a aktualizovaný dokument predložiť na odbor KR. Po jeho schválení doručiť jeden 

výtlačok na odbor KR . 

 

Vykoná : SC KSK SÚ Trebišov  T : okt. – nov. 
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Oblasť prípravy a odborného vzdelávania 

 

5. Zúčastniť sa zamestnaní organizovaných odborom KR na základe zaslanej pozvánky 

 

Vykoná : podľa pozvánky     T : febr. - november 

 

6. Podieľať sa na vykonaní odbornej prípravy orgánov krízového riadenia a prípravy obyvateľov 

na civilnú ochranu 

 

Vykoná : ÚS SČK Trebišov, OV DPO Trebišov      T : priebežne 

 

 

Oblasť krízového riadenia 

            

7. Na odbor KR zaslať predbežný termín precvičenia havarijného plánu a plánu ochrany 

vlastných zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti  

 

Vykoná : VVS a.s., Technické služby Trebišov - zimný 

                štadión,  Železničná stanica Čierna nad Tisou, SCHUR  

                FLEXIBLES MONETA, s.r.o. Trebišov 

T : do 31.3.   

 

 

Oblasť ochrany obyvateľstva 

 

8. Zabezpečiť tok informácii pri vyhlásených stupňoch povodňovej aktivity a počas povodní 

 

Vykoná : SVP š.p. Povodie Bodrogu TV              T : počas st. PA. 

 

9. Počas vyhlásených kalamitných situácií predkladať na odbor KR hlásenia o zjazdnosti ciest 

a vykonávaných opatreniach 

 

Vykoná : SC KSK SÚ Trebišov  T : počas kalamity 

 

10. Podľa uzavretej dohody podieľať sa v spolupráci s odborom KR a krízovým štábom OÚ 

pri riešení následkov MU a poskytovania zdravotnej a humanitárnej pomoci postihnutému 

obyvateľstvu 

 

Vykoná : ÚS SČK Trebišov  T : pri vyhlásenej MS 

 

11. Na odbor KR OÚ Trebišov zaslať prehľad zariadení sociálnej starostlivosti SČK v okrese 

Trebišov s uvedením kapacít a stravovacích možností  

 

Vykoná : ÚS SČK Trebišov            T : do 15.3. 

 

 

   

- protichemická ochrana 

 

12. Na odbor KR hlásiť každú mimoriadnu udalosť spojenú s únikom nebezpečnej látky a dodržať 

termíny predkladania hlásení pri riešení MU 
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Vykoná : VVS a.s., Mesto Trebišov-TS mesta - zimný 

                štadión,  Železničná stanica Čierna n./Tisou, Železničná 

               stanica Trebišov, SCHUR FLEXIBLES MONETA, s.r.o. 

              Trebišov 

 

T : ihneď po úniku 

13. Na vyžiadanie  odboru  KR OÚ predložiť prehľad o technike využiteľnej pri riešení 

mimoriadnej udalosti, resp. pri výkone záchranných prác a zabezpečení ochrany obyvateľstva 

počas vyhlásenej mimoriadnej situácie 

 

Vykoná : organizácie podľa vyžiadania    T : na vyžiadanie  

  

 

-  vytváranie jednotiek CO 

 

14. Aktualizovať dokumentáciu jednotiek CO objektu - kartu CO objektu spresniť na odbore KR 

OÚ Trebišov 
 

Vykoná :  Žel. st. Čierna n./T. , Žel. st. Trebišov,  VVS a.s.,               

TS mesta Trebišov, OV DPO, ÚS SČK TV 

T : apríl - máj 

 

15. Vyslať veliteľov odborných jednotiek CO zriadených pre územnú potrebu na odbornú 

prípravu organizovanú odborom KR OÚ Trebišov 
 

Vykoná :  OV DPO, ÚS SČK TV, Žel. st. Čierna n./T. T : podľa  pozvánky 

 

 

-  varovanie, vyrozumenie a informovanie 

 

16.   Na odbor KR nahlásiť každú zmenu údajov pre spresnenie systému vyrozumenia  a varovania   

pri previerke spojenie a v prípade vzniku mimoriadnej udalosti 

 

Vykoná : subjekty informované  podľa  plánu vyrozumenia            T :  ihneď po zmene 

 

17. Miestnym ovládaním vykonať skúšku sirén a výsledok nahlásiť telefonicky na odbor KR OÚ , 

tel. 672 2582, 6714 146 

 

Vykoná : Žel. st. Čierna n./Tisou  T: 11.1., 8.2., 8.3., 12.4., 10.5., 14.6., 

12.7., 9.8., 13.9., 11.10., 8.11., 13.12. 

 

 

 

Oblasť obrany štátu 

 

18. Predložiť na rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Trebišov informatívnu správu o:  
 

-   Činnosti Územného spolku SČK v Trebišove a možnej pomoci pri riešení krízových 

situácií 

 

Vykoná : riaditeľka ÚS SĆK  T : do 15.9. 
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