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Okresný úrad Brezno, zabezpečujúci výkon štátnej správy pri plnení úloh krízového 

riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného 

núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany 

a ochrany pred povodňami vychádzajúci zo všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich problematiku prípravy na riešenie krízových situácií a taktiež z ,,Plánu hlavných 

úloh odboru krízového riadenia Okresného úradu Brezno na rok 2019“ č. OU-BR-OKR-

2019/001125-001, zo dňa 11. januára 2019  v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej 

správy a samosprávy na všetkých úrovniach riadenia pri zabezpečovaní úloh stanovených na 

úsekoch: 

- krízového riadenia, podľa  zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, 

- civilnej ochrany obyvateľstva, podľa  zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,  

- bezpečnosti štátu, podľa zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, 

- hospodárskej mobilizácie, podľa  zákona 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, 

- obrany štátu, podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov a v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

- ochrany pred povodňami, podľa  zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení 

neskorších predpisov, 

 

a v súlade s  aktuálnymi potrebami pre rok 2019 

 

stanovuje hlavné ciele 
 

 

I. na úseku krízového riadenia 

 

1. Zdokonaliť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na 

úrovni samosprávy v oblasti krízového riadenia a skvalitniť súčinnosť a koordinačnú 

činnosť pri riešení krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi 

krízových štábov. 

2. Dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a najmä praktickej pripravenosti 

krízových štábov obce. 

 

II. na úseku hospodárskej mobilizácie 

 

1. Skvalitňovať prácu s jednotným informačným systémom hospodárskej mobilizácie 

(ďalej len „JIS HM/EPSIS“) a zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov 

určených pre prácu s týmto informačným systémom. 

2. Zabezpečovať plnenie úloh súvisiacich so zavádzaním jednotného informačného 

systému hospodárskej mobilizácie EPSIS hlavne napĺňanie a aktualizáciu programu. 

3. Zdokonaľovať odbornú prípravu zamestnancov obce na úseku hospodárskej 

mobilizácie. 

4. Skvalitniť vedenie dokumentácie obce na úseku hospodárskej mobilizácie v oblasti 

mimoriadnych regulačných opatrení.  
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5. Aktualizovať dokumentáciu varovania a vyrozumenia obce a zabezpečiť technické 

a organizačné podmienky na jej realizáciu po vypovedaní vojny, po vyhlásení 

vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na 

území SR. 

 

III. na úseku obrany štátu 

 

 Aktualizovať vzorovú dokumentáciu obce na úseku obrany, v súlade s novými, resp. 

novelizovanými právnymi predpismi, a zabezpečovať lepšiu odbornú prípravu 

zamestnancov obce na vedenie dokumentácie v oblasti obrany štátu. 

 

IV. na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 

 

1. Skvalitniť dokumentáciu Plánov ochrany obyvateľstva obce a tým vytvárať podmienky 

na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva. 

2. Skvalitňovať dokumentáciu Plánov ukrytia a túto spracovať a aktualizovať v súlade 

s prílohami č. 12, 13 a 14 vyhlášky MV SR č. 532/2006. Zamerať sa na aktualizáciu 

určovacích listov jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne (ďalej len „JÚBS“) 

a zoznamov JÚBS. 

3. Pravidelne aktualizovať dokumentáciu Povodňových plánov záchranných prác a tým 

vytvárať podmienky na účinnejšie zabezpečenie ochrany pred povodňami. 

4. Pri aktualizácii údajov na Kartách CO obce dbať na dôslednosť a zosúladenie údajov 

s údajmi z existujúcich dokumentácií a plánov ochrany. 

5. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti členov krízových štábov 

obce, členov štábov a odborných jednotiek pre potreby obce potrebných na riešenie 

následkov mimoriadnej udalosti. 

6. Podieľať sa na realizácii koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR, 

na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania a vyrozumenia, 

spolupracovať  s právnickými  osobami pri výstavbe autonómnych systémov varovania  

a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia pokrytia ohrozeného územia výstražným 

signálom a zabezpečovať hlásnu a informačnú službu. 

7. Zabezpečovať plnenie a zabezpečovanie úloh v hospodárení s materiálom civilnej 

ochrany 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. 

8. Pokračovať v plnení  úlohy zasielaním požadovaných údajov od obce do aplikácie 

Karta obce programu CIPREGIS (geografický informačný systém civilnej ochrany) 

odboru KR OÚ Brezno. 

 

Vychádzajúc zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej 

správy na úrovni okresu a samosprávy pri zabezpečovaní spoločných úloh v  územnom obvode 

Okresného úradu Brezno odporúčam v  roku 2019 zamerať úsilie na plnenie týchto úloh 

a opatrení k jednotlivým hlavným cieľom pre: 

 

A. ÚSEK KRÍZOVÉHO RIADENIA 
 

 

1. Uskutočňovať civilné núdzové plánovanie a koordinovať činnosť právnických a fyzických 

osôb - podnikateľov (ďalej len „subjekt“) pri príprave na krízovú situáciu a činnosť pri 

plnení úloh civilného núdzového plánovania s dôrazom na udržiavanie funkčnosti územnej 

samosprávy.  
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Vykoná: obec                Termín:  priebežne 
 

 
2. Aktualizovať dokumentáciu Krízového štábu obce - štatút, metodiku činnosti, plán 

spojenia, vzory príkazov starostu. V prípade personálnych zmien bezodkladne 
aktualizovať plán spojenia a vymenovacie dekréty členov krízového štábu. 
 
Vykoná: obec                Termín:  priebežne 
 

 

3. Vypracovať Plán odbornej prípravy krízového štábu obce pre rok 2019. 

 

Vykoná: obec         Termín: do 28. februára 

 

 

4. Vykonať odbornú prípravu krízového štábu obce minimálne jedenkrát v roku. Termín 

konania prípravy, vychádzajúci zo spracovaného plánu odbornej prípravy, zaslať 

elektronicky na odbor krízového riadenia Okresného úradu Brezno (ďalej len „OKR“) na 

adresu pavel.porubsky@minv.sk minimálne 14 dní vopred. Na základe vyžiadania obce 

môže OÚ Brezno poskytnúť svojich zamestnancov - lektorov civilnej ochrany na vykonanie 

odbornej prípravy. 

 

Vykoná: obec              Termín: priebežne 

 

 

5. O vykonaní odbornej prípravy krízového štábu obce vyhotoviť „Záznam o vykonaní 

prípravy krízového štábu“, ktorého súčasťou je aj prezenčná listina. Záznam o vykonaní 

prípravy zaslať v elektronickej forme OKR na adresu pavel.porubsky@minv.sk 

 

Vykoná: obec Termín: do 14 dní po vykonaní prípravy 

 

 

6. Zúčastniť sa teoretickej prípravy organizovanej OKR - primátor mesta, starostovia obcí a 

členovia krízových štábov mesta a obcí. 

 

Vykoná: obec v súčinnosti s OKR   Termín: do 30. júna 

 

 

7. Zúčastniť sa a plniť úlohy krízového manažmentu počas súčinnostného dvojstupňového 

cvičenia na tému: „Únik nebezpečnej látky v objekte zimného štadióna Aréna Brezno“. 

 
        Termín: do 31. októbra 

Cvičiaci:   
Technické služby Brezno, Tesco Brezno, Krízový štáb mesta Brezno, Krízový štáb OÚ 
Brezno, OÚ Brezno - odbor KR, OR PZ SR Brezno, NsP, n. o. Brezno 
Prizvaní pozorovatelia“ 

OKR OÚ Banská Bystrica, starostovia obcí okresu Brezno 

 

 

8. Na základe vyžiadania a usmernenia od OÚ Brezno vypracovať správu o pripravenosti 

realizácie opatrení zameraných na obranu štátu, zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu 

mailto:pavel.porubsky@minv.sk
mailto:pavel.porubsky@minv.sk
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života a zdravia osôb a na ochranu majetku podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o 

bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v 

znení neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z. z. 

o obrane SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej 

mobilizácii v úplnom znení a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Vypracovanú správu predložiť na rokovanie 

Bezpečnostnej rady okresu Brezno (ďalej len „BRO Brezno“) v stanovených termínoch 

podľa Plánu práce BRO Brezno na rok 2019.  

 

Vykoná: starosta obce február - obce Beňuš, Braväcovo, Bacúch 

 jún - obce Pohronská polhora, Michalová, Veolia, závod 

Brezno 

 september – obec Osrblie, OR PZ SR, OR HaZZ, odbory 

OÚ Brezno CDaPK a SŽP  

                                  november - obce Predajná, Jasenie, Nemecká 

 

 

B. ÚSEK HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 
 

 

1. Realizovať plnenie úloh súvisiacich s napĺňaním a aktualizáciou jednotného informačného 

systému hospodárskej mobilizácie JIS HM/EPSIS. 

  

Vykoná: obec          Termín: priebežne, podľa usmernenia 

 

 

2. Zabezpečiť personálnu stabilitu zamestnancov na obecných úradoch, určených pre plnenie 

úloh hospodárskej mobilizácie a napĺňaní špecifického aplikačného programu                     

JIS HM/EPSIS. 

 

       Vykoná: obec        Termín: priebežne 

 

 

3. V súlade s § 18 ods. 4 zákona 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, obce ktoré nemajú prístup 

k jednotnému informačnému systému JIS HM/EPSIS požiadajú VUJE, a.s. Trnava 

prostredníctvom internetovej stránky www.info.jishmsr.sk o sprístupnenie a pridelenie 

tokenu. 

 

     Vykoná: obec, bez prístupu do JIS HM/EPSIS  Termín: do 31. júna 

 

 

4. Vypracovať, resp. aktualizovať údaje za obec, ktoré slúžia ako podklad za oblasť 

hospodárskej mobilizácie do špecifického aplikačného programu JIS HM/EPSIS 

a predložiť ich OKR 

 

Vykoná : obec           Termín: priebežne, podľa vyžiadania 

 

 

http://www.info.jishmsr.sk/
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5. Plniť úlohy súvisiace s povinnosťou obce zriaďovať výdajne odberných oprávnení podľa 

počtu obyvateľov. Prehodnotiť počet výdajní odberných oprávnení v obci na aktuálny počet 

obyvateľov.   

 

Vykoná : obec        Termín: priebežne 

 

 

6. Viesť kompletnú dokumentáciu obce pre mimoriadne regulačné opatrenia v aktuálnom 

stave. Požadované údaje na vyžiadanie zasielať OKR. 

 

Vykoná : obec          Termín: priebežne, podľa vyžiadania 

 

 

7. Aktualizovať na úseku hospodárskej mobilizácie : 

o evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť určená pracovná povinnosť, 

o evidenciu právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb, ktorým 

možno uložiť vecné plnenie a evidenciu vecných prostriedkov, ktoré možno použiť na 

vecné plnenie, 

o prehľad o predajniach, pôsobiacich v oblasti obchodu, ktoré podnikajú  so životne 

dôležitými  výrobkami. V období krízovej situácie  budú tieto rozhodnutím určené za 

subjekt hospodárskej mobilizácie v prípade vyhlásenia mimoriadnych regulačných 

opatrení, 

o evidenciu počtu obyvateľstva v obci podľa vekových kategórií v zmysle MP č. 2/2016 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, 

o evidenciu a personálne zabezpečenie výdajní odberných oprávnení v obci, 

o evidenciu nákupných preukazov a prídelových lístkov podľa vekových kategórií v zmysle 

MP č. 2/2016 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. 

 

      Vykoná : obec      Termín: do 30. júna  

 

 

8. Spolupracovať s OKR pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. 

e), f), r) alebo t) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. 

       

Vykoná: obec      Termín: priebežne, podľa potreby 

 

 

9. Zúčastniť sa odbornej prípravy pracovníkov obcí pracujúcich s JIS HM/EPSIS, vedúcich 

obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odberných 

oprávnení. 

 

Zodpovedný: starosta obce            Termín: do 30. júna  

 
 

C. ÚSEK OBRANY ŠTÁTU 
 

 

1. Aktualizovať dokumentáciu obce na úseku obrany štátu podľa pokynov odboru obrany OÚ 

Banská Bystrica.  

 

Vykoná: obec          Termín: podľa pokynov 
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2. V súlade s § 17 ods. 7, 8 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Metodického usmernenia MO SR č. 

SEOP-151/2013-OdOP spracovať požiadavku počtu zamestnancov obecných resp. 

mestských úradov k oslobodeniu občanov ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu 

mimoriadnej služby a alternatívnej služby. Po schválení menné zoznamy zaslať na OÚ 

Brezno. Kópiu aktualizovaného zoznamu zaslať e-mailom na adresu 

iveta.kochanova@minv.sk 

 

 Vykoná: obec Termín: počty do 31. decembra 

      menný zoznam do31. januára 
 

 

3. Zabezpečiť vedenie evidencie právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým 

môže byť v čase vojny a vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie 

príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru 

a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie. 

 

Vykoná: obec                  Termín: do 30. novembra 

 

 

4. Navrhovať nehnuteľnosti a vecné prostriedky vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie 

úloh obrany štátu a viesť ich evidenciu. 

 

Vykoná: obec        Termín: do 31. mája 

 

 

5. Predložiť OKR spresnený zoznam fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo 

vojnového stavu uložená pracovná povinnosť - doručovateľ a viesť ich evidenciu. 

 

Vykoná: obec        Termín: do 31. mája 

 

 

6. Zaslať OKR zmeny v evidencii vlastníkov pracovných strojov vhodných a technicky 

spôsobilých na zabezpečenie úloh obrany štátu.  

 

Vykoná: obec        Termín: do 31. mája 

 

 

7. Zaslať OKR zmeny v evidencii nehnuteľností vhodných a technicky spôsobilých na 

zabezpečenie úloh obrany štátu. 

 

Vykoná: obec        Termín: do 31. mája 

 

 

8. V prípade potreby zaslať okresnému úradu žiadosť o schválenie počtov občanov 

(zamestnancov obce)  oslobodených od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby. 

 

Vykoná: obec, ktorá požaduje oslobodiť občanov (len ak potrebuje oslobodiť iný počet 

občanov ako má schválený doteraz) 

   Termín: do 31. decembra 

 

 

mailto:iveta.kochanova@minv.sk
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9. Zaslať okresnému úradu menný zoznam občanov (zamestnancov obce, ktorí majú brannú 

povinnosť) oslobodených od mimoriadnej služby a alternatívnej služby. 

 

Vykoná: obec, ktorá má schválený počet oslobodených občanov 

          Termín: do 31. januára každoročne 

 

 

10. Zaslať na okresný úrad menný zoznam občanov mužského pohlavia, ročník narodenia 

2001. 

 

Vykoná : obec (matrika za všetky svoje obce)           Termín  : do 30. júna  

 

 

D. ÚSEK CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĽSTVA 
 

 

D.1  Oblasť ochrany obyvateľstva 

 

 

1. Aktualizovať „Plán ochrany obyvateľstva v súlade s § 15 ods. 1 písm. a) v novelizovanej 

štruktúre podľa § 3c zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov a podľa prílohy č. 3 vyhlášky MV SR č. 533/2006 o podrobnostiach 

o ochrane obyvateľstva pred účinkami  nebezpečných látok v znení neskorších predpisov. 

  

Vykoná: obec               Termín: priebežne pri vzniku zmien 

 

 

2. Zabezpečiť vypracovanie resp. aktualizáciu „Plánov ochrany obyvateľstva odborne 

spôsobilou osobou, podľa §18a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú 

podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku CO a Opatrenia ministra vnútra SR č. 94/2016. 

To isté platí aj o vykonávaní odbornej prípravy krízového štábu,  štábu CO a odborných 

jednotiek CO zriadených pre potreby obce. Odborne spôsobilá osoba môže byť 

v zamestnaneckom vzťahu k obci alebo ako externý dodávateľ služby. 

 

Zodpovedá: starosta obce          Termín: trvale 

 

3. Plniť úlohy spojené so zabezpečením zverejňovania informácií pre verejnosť v súlade s 

ustanovením § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov. 

 

 Vykoná: obec     Termín: priebežne 

 

 

4. Aktualizovať dokumentáciu Plánu evakuácie v súlade s vyhláškou č. 328/2012 Z. z. 

o evakuácii v znení neskorších predpisov. 

 

     Vykoná: obec Termín: do 28. februára 

 

 

4. Aktualizovať dokumentáciu Plánu ukrytia v rozsahu podľa prílohy č. 14 Vyhlášky MV SR  

č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek 
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zariadení CO, s dôrazom na spresnenie údajov v evidenčných listoch ochranných stavieb, 

respektívne u jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne spresňovanie v určovacích 

listoch. 

 

 Vykoná: obec       Termín:  do 28. februára 

 

 

5. V prípade zmeny územného plánu obce dôsledne realizovať úlohy vyplývajúce 

z regulatívov o určení rozsahu povinnej výstavby ochranných stavieb pre ukrytie 

obyvateľstva. Zapracovať do územného plánu stavebnotechnické požiadavky na stavby 

z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany podľa Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení CO v znení neskorších predpisov. Spolupracovať s OKR pri 

prerokúvaní územnotechnických podkladov územných plánov obcí v územnom konaní, 

v stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia CO, vydaním záväzných 

stanovísk. 

 

Vykoná: obec                Termín: január - december 

 

 

D.2  Oblasť organizovania jednotiek civilnej ochrany 

 

1. Aktualizovať „Plán materiálno technického zabezpečenia jednotiek civilnej ochrany 

obyvateľstva pre potreby obce podľa § 3c zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov a podľa §12 ods. 5 písm. c) vyhlášky MV SR č. 

523/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek 

civilnej ochrany.  

 

Vykoná: obec         Termín: priebežne 

 

 

2. V prípade zmien aktualizovať v plnom rozsahu „Kartu CO“ s dôrazom na počty a zaradenie 

osôb do jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce, podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. 

z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej 

ochrany v znení neskorších predpisov, kontakty na členov krízového štábu obce, techniku 

využiteľnú pri vykonávaní záchranných prác po vzniku MU. Zmeny zaslať OKR 

elektronicky na adresu milan.kral2@minv.sk  

Nezabudnúť vyplniť dátum spresnenia a údaje o osobe, ktorá spresnenie vykonala. V 

prípade podstatných zmien v ďalšom období roka 2019 zaslať opätovne aktualizovanú kartu 

CO s príslušným dátumom zmien (personálne, organizačné a iné). Zmeny vyznačiť inou 

farbou písma.  

 

 Vykoná: obec     Termín: do 30. júna a do 31. decembra 

 

 

D.3 Oblasť hospodárenie s materiálom civilnej ochrany 

 

1. Zabezpečiť riadne skladovanie a ošetrovanie materiálu CO, udržiavať sklad CO a viesť 

príslušnú dokumentáciu v súlade s vyhláškou  MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. 

 

Vykoná: obec        Termín: priebežne 

mailto:milan.kral2@minv.sk
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2. Na základe výsledkov inventarizácie materiálu CO za rok 2018 aktualizovať zmluvy o 

výpožičke materiálu CO medzi okresným úradom a obcou. 

 

Vykoná: obec Termín: do 31. mája 

 

 

3. Spracovať „Dohodu o hmotnej zodpovednosti“ pre skladníka materiálu CO. 

 

Zodpovedá: starosta obce           Termín: do 31 januára 

 

 

4. V súlade s usmernením OKR predložiť refundačnú faktúru, dohodu o hmotnej 

zodpovednosti a výkaz o skutočne odpracovaných hodinách na vyplatenie odmien 

skladníkov materiálu CO za rok 2019. V prípade nedodržania termínu alebo 

predloženia neúplných podkladov nebudú odmeny skladníkom vyplatené, z dôvodu 

vyplácania odmien Centrom podpory Banská Bystrica, ktorý vyžaduje striktné 

dodržiavanie povinností. Doručené náležitosti po tomto termíne nebudú akceptované a 

nárok na refundáciu odmeny týmto zaniká. 

 
Vykoná: obec                Termín: do 15. júna - za I. polrok 

                 do 30. novembra - za II. polrok 

 

 

5. Určiť inventarizačnú komisiu a vykonať fyzickú inventúru materiálu CO so stavom k        

31. december 2019, inventúrny súpis a inventarizačný zápis predložiť na OKR. 

 

 Vykoná: obec             Termín: podľa pokynov OKR 

 

 

6. Zaslať požiadavku na obmenu, prípadne vrátenie materiálu CO na OKR. 

 

Vykoná : obec         Termín: február  

 

 

7. Materiál civilnej ochrany pripravený na obmenu, prípadne vrátenie odsúvať do Centra 

bezpečnostnotechnických činností Slovenská Ľupča. Termín a spôsob dopravy je nutné 

plánovať, koordinovať a realizovať v spolupráci s OKR. 

 

Vykoná : obec                Termín: marec - september 

 

 

8. Spolupracovať s OKR pri vyraďovaní, sústreďovaní, odvoze a ekologickej likvidácii 

neupotrebiteľného materiálu civilnej ochrany a materiálu nevyhovujúceho pre ďalšie 

použitie. 

 

Vykoná : obce       Termín: marec - september 

 

 

D.4  Oblasť hlásnej a informačnej služby civilnej ochrany 

 

1. Vykonať pravidelné preskúšanie elektromotorických poplachových sirén na území obce, 

mesta v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie 
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technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení 

neskorších predpisov. Výsledok previerok zaslať elektronicky na adresu 

milan.kral2@minv.sk do dvoch pracovných dní po vykonaní skúšky.  

 

Termíny skúšok:  

 

 

Pred skúškou 24 hod vopred informovať obyvateľov obce, mesta miestnym rozhlasom 

o vykonaní skúšky. Nefunkčnosť sirény ihneď nahlásiť na OKR. 

 

 Vykoná: obec, v ktorej je nainštalovaná siréna          Termín: v texte 

 

 

2. Zabezpečiť aktiváciu elektronických sirén PAVIAN prostredníctvom modulov miestneho 

ovládania a modulov rádiového ovládania.  

 

 Vykoná :mesto Brezno a obec Čierny Balog               Termín: 14. júna 

 

 

3. Zabezpečiť trvalú funkčnosť systému varovania obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej 

udalosti (ďalej len „MU“) v pracovnej i mimopracovnej dobe. 

 

Vykoná: obec, v ktorej sa zariadenia nachádza   Termín: úloha trvalá 

 

 

4. Aktualizovať „Dokumentáciu opatrení varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb“. 

Zmeny vo funkčnom obsadení, zmena adries a telefónnych kontaktov zaslať v elektronickej 

forme OKR na adresu milan.kral2@minv.sk 
 

Vykoná: obec         Termín: ihneď po zmene 
 

5. Plniť úlohy stanovené Pokynom generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného 

systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

Dátum 

preskúšania 

Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej 

ochrany 
Autonómne systémy 

Elektromotorické 

sirény 

Elektronické sirény 

PAVIAN 
 

11.1.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

8.2.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

8.3.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

12.4.2019 hlasitá skúška hlasitá skúška   

10.5.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

14.6.2019 hlasitá skúška hlasitá skúška hlasitá skúška 

12.7.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

9.8.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

13.9.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

11.10.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

18.11.2019 hlasitá skúška tichá skúška   

13.12.2019 - - 
Aktivácia prijímačov RDS  

RTVS - 6 min. 

mailto:milan.kral2@minv.sk
mailto:milan.kral2@minv.sk
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zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území kraja a v územnom obvode okresného 

úradu a stanovenie podmienok odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah 

prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany a § 7 vyhlášky MV SR č. 388/2006 

Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienkach 

informačného systému civilnej ochrany. 

 

Zodpovedá: starosta obce                Termín: priebežne 

 

 

6. Pri hrozbe vzniku MU alebo po zistení vzniku MU okamžite nahlásiť druh, rozsah, 

čas a miesto vzniku MU a to: 

- v pracovnej dobe na OKR číslo tel. 0961 622 940,  

- v mimopracovnej dobe na zamestnanca v služobnej pohotovosti, číslo tel. 0903 

805 537 a na KS IZS Banská Bystrica, číslo tel. 112. 

 

Zodpovedá: starosta obce                                                            Termín: ihneď po zistení 

 

 

D. 5 Oblasť plánovacej dokumentácie 

 

1. Spracovať „Plán hlavných úloh obce na rok 2019“. Pri spracovávaní tohto dokumentu 

dôsledne vychádzať z „Analýzy možností vzniku MU na území obce“ a záväzného 

plánovacieho dokumentu zaslaného z OKR.  

 

Vykoná: obec      Termín: do 28. februára 

 

 

2. Zaslať, na OKR, vyhodnotenie plnenia „Plánu hlavných úloh obce na rok 2019“. 
 

Vykoná: obec               Termín: do 31. októbra 

 

 

3. Aktualizovať „ Povodňový plán záchranných prác obce“ podľa § 3, ods. 9 vyhlášky MŽP 

SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov 

a postup ich schvaľovania a zaslať v elektronickej podobe na OKR na adresu 

milan.kral2@minv.sk 

 

 Vykoná: obec          Termín: do 31. augusta 

 

 

4. V  rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami, podľa § 26 

ods. 3 písm. a) bod 6 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, odporúča sa obci 

vydať všeobecne záväzné nariadenie obce, ktorým uloží povinnosť právnickej osobe a 

fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou, vypracovať 

a resp. aktualizovať povodňový plán záchranných prác a následne ho priložiť k 

povodňovému plánu obce. 
 

 Vykoná: obec      Termín: priebežne 

 

 

 

 

mailto:milan.kral2@minv.sk
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D.6 Oblasť prípravy orgánov obce na civilnú ochranu obyvateľstva 

 
1. Vypracovať Plán odbornej prípravy obce na rok 2019. 

 

Vykoná: obec         Termín: do 28. februára 

 

 

2. Prípravu riadiacich orgánov obcí zamerať na komplexné zabezpečovanie ochrany života, 

zdravia a majetku osôb podľa konkrétnej analýzy vzniku možných MU na území obce 

a podľa zaslaného dokumentu „Plánu vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu v okrese 

Brezno na rok 2019“. 

 

     Vykoná: obec              Termín: január - december 

 

 

3.  Vykonať odbornú prípravu jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce minimálne jedenkrát 

v roku. Termín konania prípravy, vychádzajúci zo spracovaného plánu odbornej prípravy 

obce, zaslať elektronicky na OKR na adresu pavel.porubsky@minv.sk, minimálne 14 dní 

vopred. Na základe vyžiadania obce môže OÚ Brezno poskytnúť svojich zamestnancov - 

lektorov civilnej ochrany na vykonanie odbornej prípravy. 

 

Vykoná: obec              Termín: priebežne 

 

 

4. O vykonaní odbornej prípravy jednotiek civilnej ochrany pre potreby obce vyhotoviť 

„Záznam o vykonaní prípravy krízového štábu“, ktorého súčasťou je aj prezenčná listina. 

Záznam o vykonaní prípravy zaslať v elektronickej forme OKR na adresu 

pavel.porubsky@minv.sk 

 

Vykoná: obec  Termín: január – december 

 

 

5.  Pravidelne pripravovať členov evakuačných komisií, evakuačných zariadení a ďalších osôb 

podieľajúcich sa na evakuácii obce.  

 

Vykoná: obec                 Termín: január – december 

  

6. Zabezpečiť, v súčinnosti so školiacimi zariadeniami vzdelávania a prípravy na civilnú 

ochranu, pre zamestnanca obce vypracúvajúceho plán ochrany obyvateľstva a jeho 

aktualizáciu ako aj  vykonávajúceho vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany 

predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti respektívne získanie nového 

osvedčenia. 

Zodpovedá: starosta obce  Termín: priebežne podľa termínov 

školiacich zariadení MV SR 

 

 

7. Zúčastňovať sa podľa harmonogramu vzdelávania, odbornej prípravy a cvičenia na rok 2019 

organizovanej OKR: 

 

 

mailto:pavel.porubsky@minv.sk
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o  odborná príprava zamestnancov CO obcí   Termín : 28. februára 2019 

 

o odborná príprava predsedov krízových štábov obcí okresu Termín :27. marec 2019 

 

o odborná príprava členov evakuačných komisií obcí okresu Brezno 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborná príprava skladníkov materiálu CO 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborná príprava pracovníkov obcí pracujúcich s JIS HM/EPSIS, vedúcich 

obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odberných 

oprávnení 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborno - metodické zamestnanie s členmi obecných komisií pre mimoriadne 

regulačné opatrenia 

Termín : do 30. októbra 2019 

Zodpovedá: starosta obce         

 

8. Odborná príprava na získanie a predĺženie odbornej spôsobilosti na vypracovanie 

plánu ochrany obyvateľstva a na vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej 

ochrany obyvateľstva.  

Základné informácie o odbornej spôsobilosti sú webovej adrese:  www.minv.sk/?osvco. 

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej 

ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania sa 

predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy. Vykonávateľ 

odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do 

jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie.  

  

MIESTO KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY:  

Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

TERMÍNY KONANIA : 

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v roku 2019 

1. 18. 02. – 01. 03. 2019 

2. 14. 10. – 25. 10. 2019 

     Termíny konania školení na predĺženie odbornej spôsobilosti v roku 2019 

1. 14. 01. – 15. 01. 2019 

2. 28. 01. – 29. 01. 2019 

3. 11. 02. – 12. 02. 2019 

4. 25. 03. – 26. 03. 2019 

5. 19. 03. – 20. 03. 2019 

6. 08. 04. – 09. 04. 2019 

7. 25. 04. – 26. 04. 2019 

8. 13. 05. – 14. 05. 2019 

9. 27. 05. – 28. 05. 2019 

http://www.minv.sk/?osvco
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10. 10. 06. – 11. 06. 2019 

11. 24. 06. – 25. 06. 2019 

12. 08. 09. – 10. 09. 2019 

13. 23. 09. – 24. 09. 2019 

14. 28. 10. – 29. 10. 2019 

15. 04. 11. – 05. 11. 2019 

16. 18. 11. – 19. 11. 2019 

17. 06. 12. – 07. 12. 2019 

 

 

D.7  Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

 

 

1. Organizovať a vykonávať propagačnú činnosť v CO v spolupráci s OKR.  

 

     Vykoná: obec                   Termín: január - december 

 

 

2. V spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním zabezpečovať prípravu 

obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len „POSVP“). 

 

Vykoná: obec                   Termín: január - december 

 

 

3. Obsah POSVP je rozčlenený do cyklu troch rokov. V roku 2019 sú témy prípravy určené pre 

tretí rok cyklu prípravy:   

Zásady správania sa pri živelných pohromách 
 

 Prípravu obsahove zamerať na tieto témy: 

o Druhy živelných pohrôm, 

o  Zásady správania sa obyvateľstva pri vzniku živelnej pohromy 

o Opatrenia na záchranu život, zdravia a majetku v prípade vzniku MU, 

o  Telefónne čísla tiesňového volania, 

o  Poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám, 

o Možnosti a spôsoby ukrytia obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti, 

o  Miesta , kde sa môžu obyvatelia obce oboznámiť informácie o rizikách vzniku MU. 

 

Každoročne opakovať: 

o Analýzu územia možného ohrozenia a zásady ochrany a činnosti obyvateľstva v prípade 

vzniku  

o Možné mimoriadne udalosti v okolí bydliska a na pracovisku, 

o Terorizmus v súlade s opatreniami v rámci EÚ, 

o Improvizovanú ochranu dýchacích ciest a povrchu tela, 

o Varovné signály a činnosť obyvateľstva pri ich vyhlásení. 

 

Prvá pomoc: 

o Zásady prvej pomoci (zhodnotenie situácie, privolanie záchrannej služby, vlastná 

bezpečnosť, 

o Postupy pri záchrane života (priority pri ohrození života, kardiopulmonálna resuscitácia, 

dusenie, 
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o Topenie, poranenia, krvácanie, šok, bio-chemicko-fyzikálne poškodenia (popáleniny, 

otravy, úrazy elektrickým prúdom, uštipnutia), 

o Zlomeniny, náhle stavy (srdcový infarkt, epilepsia, náhla cievna mozgová príhoda), 

o Obsah lekárničky (auto lekárnička, obsah lekárničky v domácnosti, na pracovisku). 

 

Vykoná: obec               Termín: január až december 
 

 

4. Viesť dokumentáciu o vykonaní POSVP v štruktúre stanovenej § 11 Vyhlášky č. 303/1996 

Z. z. na zabezpečovanie prípravy na CO. 
 

Vykoná: obec                Termín: január - december 

 

 
D.8  Kontrolná činnosť obcí 

 

 

1. Komplexná kontrola podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov na úseku civilnej ochrany 

v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a súvisiacich vyhlášok. O plnení úloh a prípravy v oblasti civilného núdzového 

plánovania t. j o plánovaní prípravy a koordinácii opatrení na zabezpečenie funkčnosti 

orgánov verejnej moci, hospodárstva, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu a civilnej 

ochrany obyvateľstva v období krízovej situácie.  

 

2. Kontrola na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO - kontrola prevádzky, 

údržby a skladovania materiálu CO. 

 

3. Kontrola plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona 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. 

 

4. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov na realizáciu týchto 

zákonov.  

 

5. Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vykonávacích predpisov, spolupráci s odborom 

obrany štátu okresného úradu v sídle kraja.  
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6.  Harmonogram kontrolnej činnosti obcí na rok 2019 

 

  
Komplexná 

kontrola 

Kontrola 

hospodárenia s 

materiálom CO 

Hospodárska 

mobilizácia 

Obrana štátu 

JANUÁR 
        

FEBRUÁR 
    Predajná Predajná 

MAREC 

  Valaská               

Hronec              

Osrblie     

    

APRÍL 

  Mýto 

Bystrá             

Podbrezová               

    

MÁJ 

  Čierny Balog            

Lom nad Rimavicou 

Sihla              

Drábsko 

    

JÚN 

Beňuš     

Bacúch 

Braväcovo        

Bacúch          

Beňuš            

Michalová               

Pohronská Polhora 

Podbrezová Podbrezová  

Valaská      

(v súčinnosti s OOŠ BB) 

JÚL 
        

AUGUST 

  Pohorelá           

Telgárt 

Šumiac       

Vaľkovňa 

    

SEPTEMBER 

Dolná Lehota 

Ráztoka 

Predajná               

Dolná Lehota         

Horná Lehota             

Ráztoka 

Brezno  Ráztoka               Brezno  

Ráztoka               

OKTÓBER 

Závadka nad 

Hronom 

Závadka nad Hronom                 

Heľpa                 

Polomka  

Závadka nad Hronom         

Heľpa 

  

NOVEMBER 

  Brezno 

Jasenie                

Nemecká 

    

DECEMBER 
        

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Pavel Porubský    Skontroloval: Ing. Zdenko Šándor  

       odborný radca odboru      vedúci odboru  


