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Vychádzajúc zo všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich problematiku riešenia 

krízových situácií, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy, samosprávy, 

právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov pri zabezpečovaní úloh stanovených na: 

 úseku civilnej ochrany obyvateľstva v zákone NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na jeho 

realizáciu, 

 úseku bezpečnosti štátu v zákone NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 

 úseku hospodárskej mobilizácie v zákone NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v 

krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

 úseku obrany štátu v zákone NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v 

znení neskorších predpisov, a v zákone NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 úseku ochrany pred povodňami v zákone NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred 

povodňami v znení zákona NR SR č. 180/2013 Z. z., 

 úseku integrovaného záchranného systému v zákone NR SR č. 129/2002 Z. z. 

o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov, 

 

odporúčam 

 

v roku 2023 venovať pozornosť plneniu nasledovných operatívnych úloh: 

 

 

Úsek krízového riadenia  
 

1. Vykonávať opatrenia prijaté Vládou SR, ústredným krízovým štábom a okresným úradom 

v sídle kraja na zvládnutie pandémie spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2. 

 

T: počas vyhlásenej MS a NS  

 

2. Zabezpečovať úlohy vyplývajúce z vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti 

s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným 

koronavírusom SARS-CoV-2 dňa 12. marca 2020. 

 

T: počas vyhlásenej MS  

 

3. Vykonávať opatrenia prijaté Vládou SR, ústredným krízovým štábom a okresným úradom 

na zvládnutie mimoriadnej situácie vyhlásenej z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na 

územie SR spôsobeného ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. 

 

T: počas vyhlásenej MS 
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4. Zabezpečovať úlohy vyplývajúce z mimoriadnej situácie vyhlásenej dňa 26. februára 2022 

z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR spôsobeného ozbrojeným 

konfliktom na území Ukrajiny.  

 

T: počas vyhlásenej MS 

 

5. Zúčastniť sa odbornej prípravy pre právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov 

a pedagogických zamestnancov na základe ponúk vzdelávacích stredísk civilnej ochrany 

a štátnej správy.  

 

T: február – november 2022 

 

6. Zúčastniť sa odbornej prípravy na úseku krízového riadenia. 

 

T: na základe pozvánky  

 

7. Spolupracovať pri riadení a koordinovaní precvičovania plánov ochrany obyvateľstva 

s okresným úradom. Precvičenie pripraviť a vykonať v spolupráci s dotknutými orgánmi 

štátnej správy a samosprávy.  

 

T: I. polrok 2023 – JZ EMO 

 

 

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva 

 

1. Spracovať Plán hlavných úloh na rok 2023 v oblasti krízového riadenia v súlade 

s rezortnými predpismi. 

 

T: do 30. apríla  

 

2. Na požiadanie odboru krízového riadenia OÚ Levice spolupracovať pri aktualizácii 

dokumentu Analýza územia okresu Levice z hľadiska vzniku možných mimoriadnych 

udalostí. 

 

T: do 15. decembra  

 

3. Vykonať aktualizáciu plánu evakuácie zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti, 

v prípade zriadenia evakuačnej komisie pravidelne pripravovať jej členov. 

 

Vykonajú: dotknuté PO a FO-P 

T: do 31. decembra 

 

4. Zabezpečiť aktualizáciu prehľadov ubytovacích a stravovacích kapacít. Informáciu 

o aktualizácii prehľadov zaslať po vyžiadaní na OÚ Levice. 

 

T: do 30. septembra  

 

5. Aktualizovať Plán ukrytia objektu. 

 

T: do 10. februára 
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6. Upresňovať údaje v evidenčných listoch ochranných stavieb so zameraním na správnosť 

technických údajov a relevantnosť údajov o vlastníkovi, resp. správcovi ochrannej stavby 

a viesť ich evidenciu v registri evidenčných listov. 

 

T: priebežne 

 

7. V súlade s harmonogramom preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania 

v Slovenskej republike na rok 2023 zabezpečovať a vykonávať skúšky sirén a podieľať sa 

na vyhodnocovaní pravidelného preskúšavania autonómnych systémov varovania a 

vyrozumenia. Spracovať písomné vyhodnotenie skúšok a tieto zaslať v elektronickej 

podobe na OÚ Levice. 

 

T: január – december 

 

8. Preskúšanie autonómneho systému varovania obyvateľstva – SE, a.s., Atómové elektrárne 

Mochovce, Transpetrol a.s., PS4 Tupá, Správa športových zariadení Levice, Zimný štadión 

Levice, Levické mliekarne, a.s., Levice. 

 

T: 09. júna 2023, 08. decembra 2023 

(alebo podľa pokynov zo SKR MV SR) 

 

9. Riadiť a organizovať prípravu na civilnú ochranu a viesť dokumentáciu v súlade 

s vyhláškou MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu 

v znení neskorších predpisov. 

 

T: priebežne 

 

10. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2022 aktualizovať 

zmluvy o výpožičke materiálu CO s okresným úradom v sídle kraja. 

 

T: priebežne 

 

11. Zabezpečiť vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO, vypracovať podklady 

prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO, vrátane požiadaviek na doplnenie 

materiálu CO zabezpečovaného Ministerstvom vnútra SR. 

 

T: november – december 

 

12. Pomáhať pri poskytovaní materiálnej pomoci pri vzniku mimoriadnych udalostí. Podieľať 

sa na kontrole efektívnosti využívania zapožičanej materiálnej pomoci pre mestá a obce. 

 

T: priebežne 

 

13. Aktualizovať Plán ochrany objektu a zmeny zaslať na OÚ Levice. 

 

T: do 30. júna  
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14. Viesť dokumentáciu civilnej ochrany objektu v zmysle § 16 zákona č. 42/1994 Z. z. o 

civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

 

T: priebežne 

 

Úsek bezpečnosti štátu 

 

1. Ukladať na návrh Okresného úradu Levice alebo na návrh obce vo svojom územnom 

obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám.  

 

T: v čase vojny alebo vojnového stavu 

 

Úsek hospodárskej mobilizácie 

 

1. Spolupracovať s OÚ Levice pri zriaďovaní výdajne odberných oprávnení. 

 

T: priebežne 

 

2. Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databáz v JISHM/EPSIS. 

 

T: priebežne 

 

2. Spolupracovať s OÚ Levice, právnickými osobami a fyzickými osobami – podnikateľmi 

a fyzickými osobami pri naplňovaní databázy JISHM/EPSIS. 

 

T: priebežne 

 

Úsek obrany štátu 

 

1. Plniť úlohy na úseku obrany štátu v rozsahu určenom OÚ Levice. 

 

T: priebežne 

 

2. Plniť úlohy spojené s prípravou so zabezpečovaním podpory obrany štátu. 

 

T: priebežne 

 

3. Poskytnúť v čase vojny alebo vojnového stavu ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, 

ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy 

hospodárskej mobilizácie, a poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu 

uložené OÚ Levice. 

 

T: v čase vojny alebo vojnového stavu 

 

Úsek ochrany pred povodňami 

 

1. Aktualizovať Povodňový plán záchranných prác objektu. 

 

T: do 1. septembra 
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Kontrolná činnosť v roku 2022 

 

1. Kontrola plnenia úloh civilnej ochrany v súlade s Plánom kontroly podnikov v ktorých sa 

vykoná koordinovaná kontrola podľa zákona NR SR č. 128/2015 Z. z. o prevencii 

závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v spolupráci 

s orgánmi vykonávajúcimi štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných 

havárií. Kontrola bude zameraná na vedenie dokumentácie, odbornú prípravu jednotiek 

civilnej ochrany. 

 

T: podľa termínov SIŽP a podľa vývoja 

pandemickej situácie 

Transpetrol, a.s., PS4 Tupá 

SPS, a.s., PS4 Tupá 

 

2. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov:  

 ARRIVA, a.s., Nové Zámky, prevádzková oblasť Levice, február 2023, 

 Cloetta Slovakia s.r.o., Levice, marec 2023, 

 FÉNIX ZSS Levice, apríl 2023, 

 OSBD Levice, máj 2023, 

 Okresný súd Levice, jún 2023, 

 Opperman Industrial Webbing s.r.o., Levice, september 2023. 

 

3. Kontrola úkrytov:  

 ZsVS, a.s., OZ Levice, september 2023, 

 SE, a.s., AE Mochovce, apríl 2023. 

 

4. Kontrola skladov CO: 

 TRANSPETROL, a.s., PS 4 Tupá, apríl 2023, 

 ŠKZS Slovakia, Nýrovce, jún 2023, 

 RSUC, a.s., Stredisko Nitra, cestmajsterský obvod Levice, júl 2023, 

 ARRIVA, a.s., Nové Zámky, prevádzková oblasť Levice, august 2023, 

 Tatravagónka Tlmače s.r.o., september 2023. 

 

5. Kontrola pripravenosti na plnenie úloh potrebných na obranu štátu v právnických osobách, 

fyzických osobách – podnikateľoch v zmysle zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov: 

 Ladislav Sokol ŠPORT Želiezovce, apríl 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Branislav Štefanický, Ph.D.

 vedúci odboru krízového riadenia 

 


