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1.Úvod 
 

 

Vláda SR pre potreby riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu od 1. septembra 2002 zriadila Ústredný krízový štáb (ďalej len „ÚKŠ“), ktorý koordinuje 

činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších zložiek určených na 

riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie. ÚKŠ koordinuje činnosť krízových štábov 

ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, spolupracuje s Bezpečnostnou 

radou Slovenskej republiky (ďalej len „BR SR“) pri príprave opatrení na riešenie krízovej 

situácie, kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie, 

navrhuje vláde SR použitie účelovej rezervy finančných prostriedkov na riešenie krízovej 

situácie a odstraňovanie jej následkov a navrhuje vláde SR vyžiadanie pomoci zo zahraničia 

vrátane humanitárnej, pri riešení krízovej situácie. Predsedom ÚKŠ je minister vnútra SR. 

Sekretariátom ÚKŠ je úrad krízového manažmentu SR. 

ÚKŠ je výkonným a koordinačným pracovným orgánom vlády Slovenskej republiky 

(Bezpečnostnej rady SR) na zabezpečenie riešenia krízových situácií. ÚKŠ zabezpečuje 

operatívnu koordináciu krízových štábov nižších úrovní, sleduje a vyhodnocuje stav realizácie 

opatrení prijímaných vládou a ÚOŠS na zabránenie vzniku alebo na riešenie vzniknutej 

krízovej situácie a poskytuje podporu činnosti orgánom krízového riadenia územných 

orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy. 

Jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú zodpovedné vláde v 

rámci svojich kompetencií za riešenie problematiky krízového manažmentu. Pre prípad 

vzniku krízovej situácie si minister poverený riadením príslušného rezortu a vedúci ostatného 

ústredného orgánu štátnej správy prednosta krajského úradu, prednosta obvodného úradu 

zriaďuje ako svoj poradný orgán, alebo pracovný orgán krízový štáb, ktorého zloženie a 

funkčnosť sa zameria na riešenie úloh podľa charakteru vzniknutej krízovej situácie. 

Metodika práce krízového štábu okresného  úradu (ďalej len Metodika) vychádza z 

Metodiky práce krízového štábu okresného úradu v sídle kraja. 

Metodika upravuje činnosť krízového štábu okresného úradu (ďalej len KŠ OÚ) pri 

hrozbe vzniku a po vzniku krízovej situácie. 

Jedným z hlavných predpokladov funkčného krízového riadenia na jednotlivých 

úrovniach je komplexná a aktuálna riadiaca, plánovacia, metodická a iná dokumentácia, ktorá 

slúži na činnosť pri príprave a prijímaní rozhodnutí na riešenie krízových situácií. 

Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu sa na všetkých stupňoch krízového riadenia má vytvoriť osobitný útvar, 

ktorý bude plniť aj úlohy sekretariátu krízového štábu. Podľa zákona č. 319/2002 Z.z. o 

obrane SR sa pri príprave na krízové situácie zriaďujú útvary krízového riadenia, ktoré 

v období krízových situácií budú plniť úlohy krízových štábov. 

Súčasné právne normy pre oblasť bezpečnosti prijatím strategických dokumentov a 

zákonov ako sú Bezpečnostná stratégia SR, Obranná stratégia SR, Ústavný zákon č. 227/2002 

Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu, Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane, Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách, Zákon 

č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii ..., Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva, Zákon NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách, Zákon 

č.170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze 

a iné, vytvárajú východiskové legislatívne podmienky na zaistenie bezpečnosti SR. 

 



 4 

 

 

2. Základné ustanovenia 

Zákon NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny 

a vojnového stavu v § 10 ustanovuje obciam zriadiť krízový štáb ako výkonný orgán krízového 

riadenia obce, ktorého úlohou je analyzovať krízovú situáciu, navrhovať opatrenia na jej riešenie 

a koordinovať činnosť zložiek v pôsobnosti obce v období krízovej situácie mimo času vojny 

a vojnového stavu. 

Metodická príloha má poslúžiť starostom obcí, ako jeden z možných variantov spracovania 

dokumentácie pre krízový štáb obce. 

 

 

I.  DOKUMENTÁCIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE 

 

a) Štatút krízového štábu obce (KŠ) 

b) Personálne zloženie (zaraďovacia kniha), menovacie dekréty 

c) Hlavné úlohy KŠ a jeho členov 

d) Metodika činnosti KŠ obce 

e) Plán spojenia a vyrozumenia členov KŠ 

f) Informačný systém obce  

g) Materiálne a technické zabezpečenie KŠ 

h) Dokumenty riadenia, najmä spracované príkazy, zaznamenané úlohy, mapy, plány a schémy 

i) Výkazové a informačné dokumenty, najmä vyplnené tlačivá, tabuľky, denník záznamov 

j) Pomocné dokumenty, najmä záznamy výpočtov, prehľady, záznamové a evidenčné 

pomôcky, pripravené tlačivá. 

 

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY KRÍZOVÉHO ŠTÁBU OBCE  

 

 zabezpečuje hlásnu službu na území obce, 

 koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, 

 koordinuje činnosť záchranného systému obce, profesionálnych záchranárskych zložiek 

nasadených v obci, síl a prostriedkov civilnej ochrany obyvateľstva pridelených so súhlasom 

okresného úradu (OÚ) a humanitárnych organizácií pri organizovaní záchranných,  a 

zabezpečovacích prác (ZZP), 

 organizuje súčinnosť s podnikateľmi a právnickými osobami v prípade, že mimoriadnu 

udalosť (MU) nemôže obec zvládnuť vlastnými silami, 

 robí opatrenia na riešenie krízových situácií, organizuje a riadi záchranné, lokalizačné 

a likvidačné práce v priestore vzniku mimoriadnej udalosti, ak nepatria do pôsobnosti 

orgánov štátnej správy, podnikateľov alebo právnických osôb na území obce, 

 robí opatrenia na pomoc postihnutému obyvateľstvu, organizuje režimy života, rozvíja 

systém varovania a vyrozumenia obyvateľstva, 

 prijíma opatrenia na materiálno- technické zabezpečenie ZZP, 

 zabezpečuje opatrenia evakuácie (EVA), núdzového zásobovania a núdzového ubytovania, 

 zhromažďuje osobné údaje o počte a totožnosti osôb, ktoré sa v čase krízovej situácie 

nachádzajú na území obce a odvoláva ich OÚ, 

 vytvára informačný systém a zabezpečuje odovzdanie informácií o MU orgánom štátnej 

správy, ohrozeným subjektom a obyvateľstvu, 

 vyžaduje poskytovanie pomoci od okresného úradu. 
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III. HLAVNÉ ÚLOHY PREDSEDU KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 

 

 zodpovedá za činnosť KŠ a prijíma rozhodnutia 

 zodpovedá za personálne zloženie a spracovanie dokumentácie KŠ, vyžaduje od jeho členov 

kvalifikované a odborné predkladanie návrhov, odborných riešení, špecializovaných 

posudkov , rozhoduje o zložení KŠ s ohľadom na druh, rozsah a špecifické podmienky 

vzniknutej mimoriadnej udalosti 

 organizuje a zodpovedá za súčinnosť obce s podnikateľmi a právnickými osobami, vo vzťahu 

k nim presadzuje závery prijímané na rokovaniach KŠ 

 zodpovedá za prijímanie opatrení a zabezpečenie pripravenosti obecného úradu na riešenie 

následkov mimoriadnych udalostí 

 vytvára podmienky pre koordináciu činnosti štátnych orgánov, podnikateľov a právnických 

osôb zúčastňujúcich sa na ZZP 

 

V OBDOBÍ PO VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI 

 

 na základe vývoja mimoriadnej udalosti, odporučenia zástupcov profesionálnych 

záchranárskych zložiek, alebo na základe vlastného rozhodnutia zvoláva KŠ a riadi jeho 

činnosť 

 na základe hodnotenia vzniknutej situácie rozhoduje o rozsahu ZZP v priestore MU, určuje 

režimy života a žiada použitie ďalších profesionálnych síl a prostriedkov, jednotiek CO 

a ozbrojených síl, v prípade potreby požaduje pomoc od OÚ 

 koordinuje opatrenia na ochranu ohrozeného obyvateľstva, hospodárskych zvierat, majetku 

v ohrozených priestoroch, za opatrenia vykonávané v prospech postihnutého obyvateľstva 

zodpovedá až do odvolania mimoriadnej situácie 

 vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu a neodkladne o tom informuje okresný úrad 

 organizačne zabezpečuje nepretržitý tok informácií v systéme informačnej služby CO o 

priebehu a vývoji MU a výsledkoch ZZP, osobne informuje prednostu OÚ 

 

 

IV. HLAVNÉ ÚLOHY ČLENOV KRÍZOVÉHO ŠTÁBU 

 

 zúčastňujú sa zasadnutí KŠ 

 oboznamujú sa so situáciou, získavajú ďalšie údaje o vzniku a priebehu mimoriadnej udalosti 

a informujú KŠ 

 koordinujú a hodnotia činnosť vlastných síl a prostriedkov vykonávajúcich záchranné, 

lokalizačné a likvidačné práce 

 navrhujú opatrenia, ktoré je potrebné urobiť pre riešenie mimoriadnej udalosti podľa plánu 

ochrany obyvateľstva 

 spolupracujú s odborom KR OÚ najmä pri získavaní informácií a príprave návrhov na 

opatrenia pre ochranu obyvateľstva 

 o priebehu záchranných, lokalizačných a likvidačných prác spracovávajú a predkladajú 

pravidelné informácie štátnym orgánom prostredníctvom informačnej siete CO 

 plnia ďalšie úlohy podľa príkazov starostu, primátora- predsedu KŠ 

 


