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Schvaľujem:

........................
Ing. Martin Turčan, v. r.
prednosta

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH
pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, krízového
plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany
obyvateľstva a správy materiálu civilnej ochrany

pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov v okrese Trnava
na rok 2022

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období.
Úvodom mi dovoľte, aby som Vám všetkým srdečne poďakoval za vzájomnú
spoluprácu v roku 2021. Bol to rok, ktorý nám všetkým ukázal v oblasti krízového riadenia na
to, čo je dôležité a čo nie. Bol to rok pandémie COVID – 19 a tým popri rôznych
obmedzeniach vyplývajúcich z nariadení Vlády SR ako aj vyhlášok Hlavného hygienika
SR,... spôsoboval v podnikaní značné problémy a ohrozoval vo veľa prípadoch samotnú
existenciu spojenú s podnikaním. O to viac Vám patrí poďakovanie za spoluprácu a ochotu
riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytli počas roka.
Základom pre nás všetkých by mala byť v roku 2022 samozrejme otázka životov
a zdravia občanov, vo vašom prípade Vás a Vašich zamestnancov. A samozrejme udržanie
podnikateľských aktivít v rámci možností, ktoré všetkým ohraničujú nariadenia Vlády SR ako
aj vyhlášky Hlavného hygienika SR. Ale aj zabezpečenie prevádzky vašich podnikov,
spoločností a zabezpečenie ekonomickej udržateľnosti ako takej, práce pre zamestnancov
a tým zabezpečenie ich bežného života. No a samozrejme Vašej prosperity.
Zákon č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) hneď
vo svojom úvode hovorí, že živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku, ... . Sme si vedomí
Vašich priorít.
V „Pláne hlavných úloh na rok 2022“ uvádzame úlohy, ktoré sú vyžadované
legislatívou ako aj úlohy, ktoré podkladáme v spolupráci s Vami za dôležité. Čas ukáže, či
nebudeme nútení úlohy rušiť, posúvať. Predpokladám, že skôr áno.
Budeme to však robiť vo vzájomnej úzkej súčinnosti tak, aby sme na konci roku 2022
mohli skonštatovať, že sme sa s aktuálnymi podmienkami vyrovnali čo najlepšie.
Prajem Vám všetko dobré v roku 2022 a teším sa na vzájomnú spoluprácu.

Ing. Stanislav Krištofík, PhD., v. r.
vedúci odboru KR
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Základné ciele:
1.

Plniť úlohy spojené s vyhláseným núdzovým stavom, mimoriadnou situáciou
v súvislosti s pandémiou COVID – 19 ako aj druhým stupňom teroristického ohrozenia
SR.

2.

Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti na
riešenie krízových situácií.

3.

Skvalitňovať dokumentáciu plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti a tým vytvárať podmienky na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení
v oblasti CO obyvateľstva.

4.

Precvičiť Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti aspoň raz za
tri roky.

5.

Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy.

6.

Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti. Vlastníci resp. správcovia odolných a plynotesných úkrytov dbať na ich
prevádzkyschopnosť a technickú spôsobilosť.

7.

Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí.

8.

Zabezpečiť

aktualizáciu

dokumentácie

pre

zabezpečenie

záchranných

prác

a organizáciu jednotiek CO.
9.

Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom CO v súlade
s vyhláškou

Ministerstva

vnútra

Slovenskej

republiky

č.

314/1998

Z.

z.

o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v znení neskorších predpisov.
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OBLASŤ KRÍZOVÉHO RIADENIA, OBLASŤ KRÍZOVÉHO PLÁNOVANIA V
SYSTÉME HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE
1. V spolupráci s obcou a okresným úradom koordinovať činnosť podnikateľov
a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní na území obce, mesta.
Vykoná: mesto, obce, OÚ
Súčinnosť: PO a FO
Termín: priebežne
2. Zúčastniť sa odbornej prípravy k plneniu hlavných úloh na úseku HM v roku 2022 a
určených zamestnancov pri riešení opatrení HM, ktorú organizuje Okresný úrad Trnava.
Vykoná: PO a FO
Termín: priebežne
OBLASŤ OBRANY ŠTÁTU
1. Plniť opatrenia a úlohy potrebné na obranu štátu prijaté od OÚ Trnava v zmysle § 17
zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o obrane SR“).
Vykoná: OÚ, PO a FO
Termín: priebežne
2. Umožniť OÚ Trnava vykonať kontrolu plnenia opatrní a úloh potrebných pre obranu
štátu v zmysle § 10 ods. 1 písm. b) zákona o obrane SR a zúčastniť sa tejto kontroly.
Vykoná: OÚ, PO a FO
Termín: priebežne
3. Zabezpečiť oslobodzovanie osôb (svojich zamestnancov), ktorí majú brannú povinnosť,
v zmysle § 17 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o brannej
povinnosti“) a Metodického pokynu Ministra obrany SR č. 1/2020 o realizácii
oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia
fyzických osôb od pracovnej povinnosti v znení metodického pokynu ministra obrany SR
č. 2/2021.
Vykoná: PO a FO
Termín: priebežne
4. Zaslať požiadavku na schválenie počtov občanov oslobodených od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v zmysle § 17 ods. 8 zákona o brannej
povinnosti ústrednému orgánu štátnej správy alebo inému orgánu štátnej správy. Pri
tomto si najskôr ujasniť zriaďovateľa vlastnej organizácie!
S požiadavkou zaslať aj fotokópiu dokumentu, na základe ktorého PO alebo FO
plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, CO obyvateľstva alebo HM.
Vykoná: PO zriadené ústredným orgánom štátnej
správy alebo iným orgánom štátnej
správy, ak došlo k zmene počtu
Termín: podľa spresnenia schvaľujúceho orgánu
5. Zaslať požiadavku na schválenie počtov občanov oslobodených od povinnosti
vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v zmysle § 17 ods. 8 zákona
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o brannej povinnosti na Okresný úrad Trnava, Odbor KR – oddelenie obrany štátu,
Kollárova 8. Pri tomto si najskôr ujasniť zriaďovateľa vlastnej organizácie !
S požiadavkou zaslať aj fotokópiu dokumentu, na základe ktorého PO alebo FO
plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním obrany štátu, CO obyvateľstva alebo HM.
Vykoná: ostatné PO a FO, ktorých
zriaďovateľ nie je ústredný orgán
štátnej správy alebo iný orgán štátnej
správy, ktoré plnia úlohy súvisiace so
zabezpeč. obrany štátu, CO
obyvateľstva alebo HM
Termín: do 31.01. ak došlo k zmene počtu
alebo ak dokument nebol schválený
oprávneným schvaľovateľom
6. Zaslať Okresnému úradu Trnava, Odbor obrany štátu, prípadne iným okresným úradom
v sídle kraja (podľa trvalého pobytu zamestnancov), Menný zoznam zamestnancov,
oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, podľa § 17 ods. 9
zákona o brannej povinnosti. V tomto mennom zozname oznámiť (uviesť číslom)
celkový počet zamestnancov schválených schvaľujúcim orgánom podľa
predchádzajúceho bodu.
Vykoná: PO a FO
Termín: do 31.01. každoročne
7. V období krízovej situácie bezodkladne oznámiť dôvody vzniku a zániku oslobodenia od
výkonu mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby Okresnému úradu Trnava, Odbor
obrany štátu.
Vykoná: PO a FO
Termín: v období krízovej situácie
OBLASŤ CIVILNEJ OCHRANY
1. Aktualizovať Kartu objektu a doručiť na OÚ Trnava, odbor KR v písomnej podobe
a elektronicky na e - mailovú adresu: daniel.matejko@minv.sk
Vykoná: PO a FO
Termín: do 1. 4.
2. Upresniť údaje do analýzy územia /hlavne zdroje ohrozenia/ podľa požiadaviek
uvedených v štruktúre analýzy a doručiť na OÚ Trnava, odbor KR.
Vykoná: PO a FO
Termín: priebežne pri zmene
3. Aktualizovať Plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
v nadväznosti na novelizovaný zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych noriem
a plniť úlohy v rozsahu určenom okresným úradom. Túto činnosť môže vykonávať len
osoba odborne spôsobilá.
Vykoná: PO a FO
Termín: priebežne
4. Zaslať na OÚ, odbor KR informáciu o vykonaných odborných prehliadkach resp. iných
zmenách v údajoch o ochranných stavbách.
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Vykoná: PO a FO, vlastník/správca odolných
a plynotesných úkrytov
Termín: pri zmene údajov
5. Zabezpečovať
neustálu
prevádzkyschopnosť, technickú
spôsobilosť
a vedenie
dokumentácie ochranných stavieb – odolných a plynotesných úkrytov.
Vykoná: PO a FO, vlastník/správca odolných
a plynotesných úkrytov
Termín: priebežne
6. V zmysle zákona NR SR č.7/2010 o ochrane pred povodňami, vykonávacích predpisov
a všeobecne záväzného nariadenia obce aktualizovať (resp. spracovať) a zaslať na OcÚ
Povodňový plán záchranných prác objektu.
Vykoná: dotknuté objekty
Termín: do 31.7.
7. Zúčastniť sa odbornej prípravy vedúcich objektov, jednotiek pre územnú potrebu.
Vykoná: OÚ Trnava
Termín: podľa pozvánky
8. Spolupracovať s obecným a okresným úradom pri organizovaní cvičení a nácvikov.
Vykoná: OÚ, OcÚ a dotknuté PO a FO
Termín: január – december
Zabezpečiť a vykonať v súlade s „Plánom prípravy pre obce a právnické osoby a fyzické
osoby - podnikateľov v okrese Trnava k organizovaniu prípravy jednotiek CO, prípravy
občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a prípravy na poskytovanie prvej pomoci do
roku 2025“:
- odbornú prípravu jednotiek CO
Vykoná: odborne spôsobilá osoba
Termín: 4-8 hodín ročne
Zodpovedá: PO a FO

9.

-

prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
Vykoná: odborne spôsobilá osoba
Termín: 1 x ročne
Zodpovedá: PO a FO – podnikatelia

-

informácie o vykonaní príprav štábov jednotiek CO a prípravy obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc zaslať v súlade s Plánom prípravy ..., mailom
(andrea.mala@minv.sk), poštou na OÚ Trnava
Vykoná: PO a FO
Termín: do 30. 11.

10. Zabezpečovať starostlivosť o skladové priestory a ošetrovanie materiálu CO,
spolupracovať pri vykonávaní kontrol skladov materiálu CO. Koordinovať a riadiť
vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO na základe zaslaných pokynov.
Vykoná: dotknuté PO a FO
Termín: január – december
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11. Aktualizovať dokumentáciu Havarijných plánov, informáciu zaslať na OÚ Trnava.
Vykoná: dotknuté PO a FO
Termín: do 30 dní od zmien
12. V zmysle § 16 ods. 1 b) 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 právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí svojou
činnosťou môžu ohroziť život zdravie alebo majetok, sú povinní písomne poskytnúť
Okresnému úradu Trnava, odboru KR informáciu o možnom nebezpečenstve, jeho
rozsahu, spôsobe ochrany a likvidácii následkov a tieto pravidelne aktualizovať.







názov a adresa právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa
druh nebezpečnej látky
projektované množstvo nebezpečnej látky
skutočné množstvo nebezpečnej látky
polomer oblasti ohrozenia v metroch
počet ohrozeného obyvateľstva v oblasti ohrozenia
Vykoná: PO a FO
Termín: do 31.5. - v prípade zmien do 3 dní po
vykonaní

13. V zmysle § 16 zákona ods. 6 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 a § 4 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach
o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov
právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktorí vyrábajú a skladujú nebezpečné
látky alebo manipulujú s nebezpečnými látkami, a tým ohrozujú život, zdravie alebo
majetok, poskytnú písomne Okresnému úradu Trnava, odboru KR informáciu o spôsobe
monitorovania (vnútorné, vonkajšie, mobilné, typ prístroja, počet sond), varovania
a vyrozumenia na ohrozenom území.
Zodpovedá: PO a FO
Termín: do 31. 5.
14. Zabezpečiť 1 – krát v mesiaci preskúšanie prístroja hlásiča úrovne radiácie DC-4C-71.
Hlásenie o nameraných hodnotách 1-krát za 6 mesiacov zaslať na odbor KR OÚ Trnava
v zmysle Dohody o prevádzkovaní HÚR.
Vykoná: ŽSR Trnava
Termín: do 30. 6. - za I. polrok
do 31.12. - za II. polrok
15. Plniť úlohy v súvislosti s výmenou jódovej profylaxie – prevzatie novej a odovzdanie
novej profylaxie.
Vykoná: dotknuté PO a FO
Termíny: budú spresnené
16. Odborná spôsobilosť na úseku CO:
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a mimoriadnu situáciu na území Slovenskej
republiky v súvislosti s pandémiou COVID-19 môžu byť uvedené termíny operatívne
zmenené popr. zrušené. V prípade, ak príde k zmene/zrušeniu termínu, bude každý
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uchádzač vyrozumený e-mailom i telefonicky.
-

odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti podľa zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. §18a, odsek 2 pre Bratislavský, Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský kraj v CÚZ,
stredisko Inštitút pre verejnú správu, Bratislava – Dúbravka.
Termín:
28.03. – 08.04.2022
10.10. – 21.10.2022

- školenia a preskúšania za účelom predĺženia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. §18a, odsek 6 v CÚZ,
stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava.
Termíny:
17. - 18.02.2022
17. – 18.03.2022
28. – 29.04.2022
19. – 20.05.2022
16. – 17.06.2022
22. – 23.09.2022
27. – 28.10.2022
10. – 11.11.2022
V prípade obsadenosti daného termínu v CÚZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu
Bratislava je možné sa prihlásiť aj v iných školiacich zariadeniach. Podrobnejšie
informácie sú uvedené https://www.minv.sk/?osvco

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI ODBORU KR NA ROK 2022
Na úseku civilnej ochrany:
Kontrola skladov CO podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. a vyhlášky č. 314/1998 Z. z.
o hospodárení s materiálom CO v znení neskorších predpisov:
PD Horné Dubové - Naháč
Termín: apríl
Chemolak, a.s. Smolenice
Termín: máj
JAVYS, a.s.
Termín: október
Fakultná nemocnica Trnava
Termín: október
Vykoná: OÚ Trnava podľa oznámenia
Na úseku obrany:
Kontrola vhodnosti a technickej spôsobilosti vecných prostriedkov potrebných v čase vojny
alebo vojnového stavu podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR
v znení neskorších predpisov:
Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Biely Kostol
Termín: máj
Vykoná: OÚ Trnava

Ing. Stanislav Krištofík, PhD., v. r.
vedúci odboru
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