Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období
V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich
kvalita bola na dobrej úrovni.
V hospodárení s materiálom civilnej ochrany boli úlohy zabezpečené v plnom rozsahu
a na základe žiadostí právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov boli v rámci
kapacitných možností integrované sklady materiálu CO v okrese Hlohovec.
Na úseku obrany štátu boli úlohy plnené. Kontrolná činnosť na tomto úseku bola
vykonávaná v spolupráci s Okresným úradom Trnava. Od 1.9.2018 nastala zmena
na Okresnom úrade Trnava kde sa oddelenie obrany štátu stalo samostatným odborom obrany
štátu.
V oblasti ochrany pred povodňami boli úlohy splnené. Všetky obce okresu Hlohovec
majú vypracované a okresným úradom schválené povodňové plány záchranných prác obce.
V roku 2018 boli v dôsledku vzniku povodní z prívalových dažďov na území okresu
Hlohovec vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity starostami obcí Sasinkovo, Bojničky,
Kľačany a Horné Zelenice. V rámci vyhlásenia III. SPA obce vykonávali povodňové
záchranné práce.
Dňa 25.10.2018 organizoval okresný úrad v sídle kraja t.j. Okresný úrad Trnava
celokrajské súčinnostné havarijné cvičenie „DROZD 2018“. Cvičenia sa v rámci okresu
Hlohovec zúčastnil Okresný úrad Hlohovec, Obec Kľačany a objekt SLOVNAFT, a.s.,
Prevádzkovanie Produktovodu a Terminál Kľačany.
V roku 2018 bolo v rámci zariadení MV SR vykonávané vzdelávanie za účelom
získania alebo predĺženia odbornej spôsobilosti na úseku CO.
V rámci propagácie civilnej ochrany Okresný úrad Hlohovec v roku 2018 zorganizoval
okresné kolá súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany a výtvarnej súťaže „Ochranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“. Okresného kola súťaže mladých záchranárov
civilnej ochrany sa v rámci okresu Hlohovec zúčastnilo 17 základných škôl z 8 miest a obcí
okresu Hlohovec. Vlastná organizácia okresného kola bola pre 27 družstiev, nakoľko toto sme
organizovali v súčinnosti s OÚ Piešťany aj pre okres Piešťany, čo bolo najviac účastníkov
v rámci SR. Okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 112
a civilnej ochrany“ na tému „Veď aj ja som záchranár“ sa zúčastnilo 107 detí z 10
materských, základných a špeciálnych škôl okresu Hlohovec.
V kontrolnej činnosti boli úlohy splnené, pri vykonaných kontrolách nebolo u
právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov zistené porušenie všeobecných záväzných
predpisov a boli vypracované len záznamami o vykonaných kontrolách.

Hlavné úlohy na rok 2019
1.

Aktualizovať dokumentáciu civilnej ochrany objektu.
Termín:

priebežne

2.

Zabezpečiť účasť na príprave právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov
organizovaných okresným úradom.
Termín:
priebežne

3.

Podieľať sa na pravidelnom preskúšavaní a vyhodnocovaní siete sirén, autonómnych
systémov a technických prostriedkov varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb.
Termín:
podľa
harmonogramu
skúšok

4.

Poskytovať podklady pre KS IZS, ktoré vedie prehľad o silách a prostriedkoch
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, využiteľných na účely
poskytovania pomoci v tiesni.
Termín:
na základe vyžiadania

5.

Zabezpečiť vykonanie inventarizácie materiálu CO vo výpožičke od Ministerstva vnútra
SR skladovaných u objektov so stavom k 31.12.2019.
Termín:
november – december

6.

Vytvárať podmienky na realizáciu kontrol vykonávaných príslušným okresným úradom
zameraných na stav zabezpečovania úloh krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej
mobilizácie, civilnej ochrany a ochrany pred povodňami.
Termín:
celoročne

Plánovaná kontrolná činnosť odborom KR
a) Kontrola plánu ochrany obyvateľstva zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti
Preveriť stav dokumentácie a plnenie úloh civilnej ochrany vyplývajúcich z § 16 zákona
NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a
všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona.
Kontrolované subjekty a termín vykonania kontroly:
 RaOS, a.s. Bojničky (hospodárske stredisko Bojničky a Dvorníky) marec,
 Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., o.z. Plant Hlohovec
marec,
 PD Dolné Otrokovce
apríl,
 AGROVIA, a.s. Horné Otrokovce
apríl,
 FOOD FARM, s.r.o. Hlohovec
apríl,
 Bytové hospodárstvo Hlohovec (zimný štadión)
september.
b) Kontrola skladu materiálu CO
Preveriť stav dokumentácie a plnenie úloh vyplývajúcich z vyhlášky MV SR č. 314/1998
Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov.
Kontrolované subjekty a termín vykonania kontroly:
 ŽSR, železničná stanica Leopoldov
september.
c) Koordinovaná kontrola v zmysle zákona č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Preveriť stav dokumentácie a plnenie úloh civilnej ochrany vyplývajúcich zo zákona NR
SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na realizáciu
tohto zákona.
Kontrolované subjekty a termín vykonania kontroly:
 Spoločnosť pre skladovanie, a.s. Trakovice
- január,
 TRANSPETROL, a.s. Bučany
- január,
 Saneca Pharmaceuticals, a.s. Hlohovec
- jún,
 SLOVNAFT, a.s., Prevádzkovanie Produktovodu a Terminál Kľačany - október,
 Zväz pre skladovanie zásob a.s. Kľačany
- október,
 ENVIRAL, a.s. Leopoldov
- október.
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Plánované termíny odborných príprav v oblasti odbornej spôsobilosti
1.

Termíny odborných príprav na získanie odbornej spôsobilosti podľa §18a, odsek 2
zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov organizovaných v CÚZ Piešťany:
 11.3.
22.3.2019,
 3.6.
12.6.2019,
 16.9.
27.9.2019.

2.

Termíny odborných príprav a preskúšaní za účelom predĺženia odbornej spôsobilosti na
úseku civilnej ochrany obyvateľstva podľa §18a, odsek 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov organizovaných v CÚZ
Piešťany:
 14.1.
15.1.2019,
 21.1.
22.1.2019,
 8.4.
9.4.2019,
 29. 4.
30.4.2019,
 13.5.
14.5.2019,
 27.5.
28.5.2019,
 14.10.
15.10.2019,
 4.11.
5.11.2019,
 25.11.
26.11.2019.
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