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 oblasti hospodárskej mobilizácie boli úlohy splnené, avšak problémy sa vyskytli
v oblasti zabezpečenia práce v JISHM – EPSIS na obciach, ktoré boli zapríčinené
technickými problémami v spôsobe pripojenia a vysokých technických nárokov na prácu
programu.
V hospodárení s materiálom civilnej ochrany boli úlohy zabezpečené v plnom rozsahu
a na základe žiadostí obcí 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 na obciach
zistené porušenie všeobecných záväzných predpisov a boli vypracované len záznamami
o vykonaných kontrolách.

Hlavné úlohy na rok 2019
a) Na úseku krízového riadenia
1. Zabezpečiť účasť na príprave krízového štábu obce organizovaných okresným
úradom.
Termín:
priebežne
b) Na úseku hospodárskej mobilizácie
1. Naplniť program JISHM EPSIS.
Termín:

priebežne

c)

2.

Viesť prehľady o počte obyvateľov podľa vekových kategórií, prehľady
o predurčených predajniach, personálnom zabezpečení VOO a potrebe komodít pre
aktualizované kategórie obyvateľov za obce.
Termín:
priebežne

3.

Zabezpečiť pripravenosť komisií pre výdaj odberných oprávnení obce/mesta počas
zavedenia regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení.
Termín:
trvale

4.

Zúčastniť sa odbornej prípravy vedúcich výdajní odberných oprávnení obcí.
Termín:
október

Na úseku obrany štátu
1. Aktualizovať dokumentáciu obce/mesta na úseku obrany štátu vyplývajúcich
z platnej legislatívy.
Termín:
priebežne
2.

Zasielať predpísané správy a hlásenia za obec na Okresný úrad Hlohovec a Okresný
úrad Trnava, odbor obrany štátu.
Termín:
priebežne
podľa
stanovených
termínov

d) Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
1. Aktualizovať dokumentáciu civilnej ochrany obce.
Termín:

priebežne

2.

Plniť úlohy spojené so zabezpečením zverejňovania informácií podľa § 15a zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov.
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.

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

5.

Zabezpečiť refundáciu odmien pre skladníkov materiálu CO na obciach.
Termín:
júl a december

6.

Zabezpečovať a vykonávať prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako
aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci.
Termín:
celoročne
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e)

Na úseku ochrany pred povodňami
1. Aktualizovať povodňový plán záchranných prác obce a zaslať na Okresný úrad
Hlohovec.
Termín:
august
2.

f)

Zúčastniť sa cvičenia „Jeseter 2019“ organizovaného okresným úradom v sídle kraja,
ktoré má byť zamerané na precvičenie povodňových plánov záchranných prác.
Termín:
jún

V kontrolnej činnosti
1. 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) CNP na úseku krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie
Preveriť stav dokumentácie a plnenie úloh na úseku krízového riadenia a hospodárskej
mobilizácie vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších
predpisov, zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona 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 a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich realizáciu.
Kontrolované obce a termín vykonania kontroly:
 Dolné Otrokovce
máj,
 Horné Otrokovce
jún,
 Merašice
jún,
 Ratkovce
september,
 Žlkovce
október.
b) Na úseku obrany štátu
Spoločne s Okresným úradom Trnava, odborom obrany štátu preveriť stav dokumentácie
a plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 319/2002 Z.z. o obrane SR, zákona NR
SR č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zme a doplnení niektorých zákonov v znen í
neskorších predpisov a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich
realizáciu.
Kontrolované obce a termín vykonania kontroly:
 Dolné Otrokovce
máj,
 Horné Otrokovce
jún.
c)

Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a hospodárenia s materiálom CO
Plánu ochrany obyvateľstva obce
Preveriť stav dokumentácie a plnenie úloh civilnej ochrany vyplývajúcich z § 15 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 obce a termín vykonania kontroly:
 Dolné Otrokovce
máj,
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Horné Otrokovce
Merašice
Ratkovce
Žlkovce

-

jún,
jún,
september,
október.

d) Na úseku ochrany pred povodňami
Spoločne s odborom starostlivosti o životné prostredie preveriť stav dokumentácie a
plnenie úloh vyplývajúcich zo zákon NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov.
Kontrolované obce a termín vykonania kontroly:
 Dolné Otrokovce
máj,
 Horné Otrokovce
jún.

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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