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1. HLAVNÉ CIELE NA ROK 2019
V súlade s právnymi predpismi a aktuálnymi potrebami v záujme zvyšovania
pripravenosti všetkých subjektov podieľajúcich sa na plnení úloh s t a n o v u j e m na
úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu v roku
2019 nasledujúce hlavné úlohy:
1. Zabezpečovať pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na
úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany,
ochrany pred povodňami, hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu a skvalitniť
súčinnosť a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií a dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu
úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti krízových štábov obcí.
2. Podieľať sa v súlade so spracovaným Zámerom cvičenia na príprave a vykonaní
mobilizačného cvičenia.
3.

Realizovať úlohy a prípravu orgánov obcí v oblasti civilného núdzového plánovania
realizáciou aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej
republike.

4.

Koordinovať a zabezpečovať činnosť pri ochrane pred povodňami.

5. Realizovať úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie, zabezpečovať a zdokonaľovať odbornú
prípravu zamestnancov obcí na úseku hospodárskej mobilizácie a skvalitňovať technické
prostredie na prácu s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie EPSIS
(ďalej len „JISHM EPSIS).
6. Zabezpečiť prevádzkyschopnosť systémov varovania a vyrozumenia .
7. Vytvoriť podmienky na efektívnu komunikáciu s koordinačným strediskom IZS pri ohrození
a po vzniku mimoriadnej udalosti.
8. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na riešenie následkov
mimoriadnej udalosti.
9. Pri zmenách územných plánov miest a obcí prehodnocovať potrebu ukrytia obyvateľstva.
10. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
11. Zabezpečiť účasť zamestnancov samosprávy a právnických osôb zodpovedných za
spracovávanie plánov ochrany obyvateľstva a vykonávanie vzdelávacej činnosti na odbornej
príprave a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
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1) V oblasti civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania, správy
materiálu civilnej ochrany, humanitárnej pomoci a ochrany pred
povodňami
1.

Spracovať vlastnú plánovaciu dokumentáciu pre zabezpečenie plnenia úloh v roku 2019.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T : do 28. februára

2. Aktualizovať "Plán ochrany" obyvateľstva podľa § 3 c) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších zmien a doplnkov, dokumentáciu hospodárskej mobilizácie a obrany
štátu s dôrazom na vyrozumenie členov komisií. Zabezpečiť (PO a FO)
vypracovanie „Plánu ochrany“ svojich zamestnancov a osôb prevzatých do
starostlivosti a jeho aktualizáciu v určenom rozsahu, ak nevypracúvajú havarijný
plán podľa § 16 e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších zmien a doplnkov.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: trvalá úloha (28.februára)
3.

Aktualizovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva najmä v časti protichemických
a protibiologických opatrení podľa členenia vyplývajúceho z novej úpravy obsahu
dokumentácie vo všeobecne záväzných právnych predpisoch .
Vykoná: obec, PO a FO-P
T : do 28. februára

4.

Aktualizovať plán evakuácie k 31. decembru kalendárneho roka alebo bezodkladne, ak
ide o podstatnú zmenu, ktorá sa týka najmä predpokladaného počtu evakuantov,
evakuačnej trasy a zloženia evakuačnej komisie v súlade s § 15 vyhlášky MV SR č.
328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii a o aktualizácii vykonať
záznam. Zabezpečiť predloženie podkladov na odbor krízového riadenia OÚ Malacky.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 31. januára

5.

Spresniť počty obyvateľstva pre potreby plánovania a zabezpečenia evakuácie
z ohrozených území, na základe analýzy územia podľa skupín, v súlade s § 5 ods. 1
vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii.
Vykoná: obec
T: do 31. januára

6.

Zabezpečiť a vykonať odbornú prípravu a precvičenie členov evakuačných komisií,
vedúcich a členov jednotiek CO na činnosť evakuačných zariadení a jednotiek na
núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie.
Vykoná: obec
T: najmenej 1 x v roku
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7.

Spracovať informáciu o aktualizácii prehľadov ubytovacích a stravovacích kapacít
vrátane tabuľkovej časti za územný obvod a zaslať na odbor krízového riadenia OÚ
Malacky a zosúladiť s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie
EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIS).
Vykoná: obec
T: do 31. januára a do 15. októbra

8.

Aktualizovať dokumentáciu núdzového ubytovania a núdzového
obyvateľstva v súlade s § 3c zákona č. 42/1994 Z. z..
Vykoná: obec
T: do 31. januára

9.

Aktualizovať „Karty CO“ a zaslať v elektronickej podobe na OÚ Malacky OKR
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 31. januára

10.

zásobovania

Uplatňovať stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek CO pri
prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v súlade s novelizovanými právnymi normami.
Vykoná: obec
T: priebežne

11.

Podľa možností ZŠ v obci, zúčastniť sa súťaže mladých záchranárov CO, okresného
kola podľa pokynov OÚ Malacky školského roku 2018/2019.
Vykoná: obec
T: apríl – máj

12. Spracovať a vydať Plán hlavných úloh v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia na
rok 2019 pre školy a organizácie zriaďované obcou.
Vykoná: obec
T: do 28.2.
13.

V rámci okresu Malacky na školách a organizáciách zriaďované obcou sa zamerať na
vykonávanie nácvikov evakuácie v zmysle Metodického usmernenia č. 65/2015 pre
plánovanie a zabezpečenie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej
republike
Vykoná: obec
T: do 31.12.

14.

Zabezpečiť preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2019 a
predložiť OÚ Malacky vyhodnotenie funkčnosti siete sirén.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: podľa usmernenia a do 7 dní po skúške

15.

Aktualizovať dokumentáciu a databázy kontaktných údajov na realizáciu opatrení
varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb a jej aktualizáciu obratom zaslať na odbor
krízového riadenia Malacky.
Vykoná: obec
T: priebežne
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16.

17.

Spolupracovať na vykonaní servisu a opráv zariadení informačného systému CO v užívaní
OÚ s dôrazom na dodržiavanie termínov pravidelných odborných skúšok a prehliadok
sirén.
Vykoná: obec
T: priebežne
Pripravovať úlohy a opatrenia v oblasti CNP a spolupracovať s OÚ Malacky
a podnikateľmi, právnickými osobami pri ich plnení na území obce, s dôrazom na
prípravu a koordináciu opatrení pri udržaní funkčnosti štátnej správy a územnej
samosprávy.
Vykoná: obec
T: priebežne

18.

Zabezpečiť vykonanie ročnej inventarizácie materiálu CO, vypracovanie podkladov
prebytočného a neupotrebiteľného materiálu CO, vrátane požiadaviek na doplnenie
materiálu CO zabezpečovaného Ministerstvom vnútra SR.
Vykoná: obec
T: október - november 2019

19.

Zasielať žiadosti obce na poskytnutie materiálnej pomoci pri vzniku mimoriadnych
udalostí.
Vykoná: obec
T: priebežne

20.

Podieľať sa na realizácii zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení
neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov.
Vykoná: obec
T: priebežne

21.

Podľa § 25 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov spolupracovať
s odborom starostlivosti o životné prostredie na úseku ochrany pred povodňami.
Vykoná: obec
T: priebežne

22.

Podľa § 3 ods.10 vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z. z. aktualizovať povodňový plán
záchranných prác obce a predložiť ho okresnému úradu Malacky.

23.
Vykoná: obec
T: do 30. Augusta
24.

Zúčastniť sa povodňových prehliadok organizovaných odborom starostlivosti o životné
prostredie v zmysle § 25 zákona č. 7/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vykoná: obec
T: priebežne

25.

Zúčastniť sa školenia na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej
ochrany pre žiadateľov okresu Malacky. Odborná príprava pre získanie odbornej
spôsobilosti sa vykonáva podľa § 18 a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
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obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z. , ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v CÚZ-IVS,
zariadení vzdelávania a prípravy Signál Piešťany nájdete na stránke MV SR
www.minv.sk, krízové riadenie, odborná príprava a vzdelávanie, odborná
spôsobilosť v CO
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: priebežne
Vykonať rozbor plnenia úloh, vyhodnotenie prípravy a písomné hodnotenie zaslať na
odbor krízového riadenia Okresného úradu Malacky.
za 1. polrok 2019, za rok 2019 .

26.

Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 15.6. do 15.11

2) V oblasti krízového riadenia
a) Na úseku krízového riadenia
1.

Pravidelne spresňovať systém vyrozumenia členov obce a EVA komisie obce.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: 1 x mesačne

2.

Vypracovať plán odbornej prípravy krízového štábu obce a EVA komisie
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 26. januára

3.

Vykonať odbornú prípravu krízového štábu , štábu CO pri príprave na krízové situácie.
O presnom termíne konania prípravy informovať OÚ Malacky minimálne 30 dní pred jej
konaním.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: 1 x do roka

4.

Zaslať informáciu o vykonaní prípravy krízového štábu obce na okresný úrad Malacky.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 30 dní po konaní prípravy

5.

Zúčastniť sa odbornej prípravy a praktického cvičenia predsedov a členov krízových
štábov miest a obcí, ktoré organizuje odbor krízového riadenia okresného úradu.
Vykoná: obec
Termín: podľa pozvánky
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b) Na úseku hospodárskej mobilizácie
1.

Viesť evidenciu hospodárskej mobilizácie v JISHM/EPSIS
Vykoná: obec
T: priebežne

2.

Zabezpečovať sústreďovanie a aktualizáciu informácií na okresný úrad, vytipovať
subjekty hospodárskej mobilizácie v územnej pôsobnosti obce.
Vykoná: obec
T: priebežne

3.

Zabezpečiť v spolupráci s OÚ Malacky školenie výdajní odberných oprávnení
s dôrazom na vedenie evidencií v JISHM/EPSIS a na systém zabezpečenia zásobovania
životne dôležitými tovarmi pre obyvateľstvo postihnuté krízovou situáciou v zmysle
metodického usmernenia MH SR č. 27895/2016-1020-51389.
Vykoná: obec
T: jún, september

4.

Zabezpečiť písomné oznámenie o vytipovaní prevádzky ako určenej predajne (za
subjekt hospodárskej mobilizácie) na obdobie krízovej situácie a pri zapracovaní údajov
do špecifického aplikačného programu JISHM/EPSIS.
Vykoná: obec
T: do 31. mája

5.

Zabezpečiť uplatnenie požiadavky na odberné oprávnenia systémom špecifického
aplikačného programu JISHM/EPSIS.
Vykoná: obec
T: priebežne

6.

Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databáz v JISHM/EPSIS, spolupracovať
s právnickými osobami a fyzickými osobami pri naplňovaní databázy JISHM/EPSIS.
Vykonanie a spresňovania zabezpečiť e-mailom.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: štvrťročne

3) V oblasti obrany
1.

Viesť evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a
fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského
a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie a
spolupracovať pri vedení evidencie, určovaní a kontrole vhodnosti a technickej
spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov.
Vykoná: obec
T: priebežne
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2.

Plniť úlohy potrebné na obranu štátu
Vykoná: obec
T: priebežne

3.

Plniť úlohy pri príprave rozhodnutí na uloženie pracovnej povinnosti fyzickým osobám,
na uloženie povinnosti poskytnúť vecný prostriedok a na uloženie povinnosti poskytnúť
ubytovanie na plnenie úloh obrany štátu.
Vykoná: obec
T: priebežne

4.

Viesť evidenciu právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a
fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky, ubytovanie a uložená pracovná povinnosť v súlade s § 10
zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a
vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona.
Vykoná: obec
T: priebežne
V prípade potreby v súlade s § 17 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovať
požiadavku na schválenie počtu občanov oslobodených od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu, ktorú predložiť MV SR prostredníctvom OÚ Bratislava.
Vykoná: obec
T: do 7. decembra

5.

6.

Podľa § 17 ods. 7 písm. c) a d) zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúdiť a schváliť
zamestnávateľmi predložené počty občanov oslobodených od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu a odoslať príslušnému OÚ v sídle kraja.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 31. decembra

7. Zaslať na Okresný úrad Bratislava menný zoznam občanov – mužov, ktorí majú trvalý
pobyt v mieste stáleho bydliska a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku v zmysle §
11, ods. 2 a 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na
realizáciu tohto zákona.
Vykoná: obec
T: do 29. 6.
8. Oznamovať na Okresný úrad Bratislava zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým
vznikla branná povinnosť v zmysle § 11, ods. 2 a 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona.
Vykoná: obec
T: trvalá úloha
9. Oznamovať na Okresný úrad Bratislava úmrtie, vyhlásenie za mŕtveho zmeny v mene
a priezvisku a v rodnom čísle občanov, ktorým vznikla branná povinnosť v zmysle § 11,
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ods. 6 a 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na realizáciu
tohto zákona.
Vykoná: obec
T: trvalá úloha
10. Zaslať Okresnému úradu Bratislava zmeny v evidencii vlastníkov pracovných strojov a
v evidencii nehnuteľností vhodných a technicky spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany
štátu (bez štátnej poznávacej značky).
Vykoná: obec
T: do 29. 6.

Ukladám:
Organizačné a technické preskúšavanie prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvateľstva vykonávať podľa spisu č. OÚ-MA-OKR-2019/000017-1, príloha č. 1 a
v prípade nefunkčnosti sirény túto skutočnosť ihneď nahlásiť na tel. číslo: 034/7971231,
alebo 0910/667650.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 31. 12.

Vypracovať a predložiť informáciu o plnení úloh za rok 2019 k termínu 29. 11. 2019.
Informáciu zaslať na okresný úrad Malacky.
Vykoná: obec, PO a FO-P
T: do 29. 11.

4) KONTROLY
KRÍZOVÉHO

PLÁNOVANÉ
V ROKU
2019
ODBOROM
RIADENIA OKRESNÉHO ÚRADU MALACKY

Kontroly plnenia povinností vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 42/1994 Z.z.
o civilnej o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov:
Termín
Obec Kuchyňa
Obec Láb
Obec Malé Leváre, Veľké Leváre
Obec Sološnica, Studienka
Obec Marianka
Záhorácke pekárne a cukrárne a. s.
Nafta a. s, Pozagas a. s
SCHAFY spol. s.r.o.

február
marec
apríl
máj
jún
september
október
november
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Kontroly na úseku CNP - krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie,
obrany štátu:
Obec Kuchyňa
Obec Láb
Obec Malé Leváre, Veľké Leváre
Obec Sološnica, Studienka
Obec Marianka

február
marec
apríl
máj
jún

Kontroly v skladoch materiálu CO:
Obec Jakubov
Obec Kuchyňa
Obec Suchohrad
Obec Záhorská Ves
Obec Sološnica
Obec Studienka
Obec Závod
Mesto Stupava

február
marec
apríl
máj
jún
júl
september
október

1. OÚ Bratislava, odbor KR, vykoná v roku 2019 nasledovné kontroly:
Kontrola na úseku CO, HM, KR a obrany štátu:
Okres Malacky

– obec Jablonové

september

Kontrola u PO a FO podľa zákona č. 42/1994 Z. z.:
Okres Malacky – Forbo Siegling s.r.o Malacky

február

Civilné núdzové plánovanie
Kontroly na zistenie stavu zabezpečenia plnenia úloh v oblasti CNP obcou podľa § 8, ods. 1,
písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stav v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných na
realizáciu tohto zákona na :
obce – Rohožník, Sološnica
obec – Kostolište, SVO Záhorie
obce – Vysoká pri Morave, Suchohrad
obec – Plavecký Štvrtok, mesto Stupava

september
október
november
december

Ing. Július Predajniansky
vedúci odboru krízového riadenia
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Zoznam použitých skratiek

MV SR
sekcia KR MV SR
HM
VÚC
HaZZ
OÚ
CO
odbor KR OÚ
CNP
KP v systéme HM
JISHM
IZS
MU
CBTČ MV SR
EMCO
PIO

- Ministerstvo vnútra SR
- sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR
- hospodárska mobilizácia
- vyšší územný celok
- Hasičský a záchranný zbor
- Okresný úrad
- civilná ochrana
- odbor krízového riadenia OÚ
- civilné núdzové plánovanie
- krízové plánovanie v systéme hospodárskej mobilizácie
- jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
- integrovaný záchranný systém
- mimoriadna udalosť
- Centrum bezpečnostnotechnických činností Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (Slovenská Ľupča)
- evidencia materiálu civilnej ochrany
- prostriedky individuálnej ochrany
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