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Zameranie činnosti v pôsobnosti Bľatislavského samospľávneho kľaja (ďalej len,,BSK")
na úseku prípravy obyvatel'stva na sebaochranu a vzájomni pomoc' prípravy na poskytovanie prvej
pomoci, civilnej ochľany, obrany aochĺany utajovaných skutočností vroku 2021 bo\o spľacované
v súlade s $14a ods.l písm. d) a $18 zákona é' 42lI994 Z.z' o civilnej ochrane obyvatel'stva v znení
neskorších zmien a doplnkov a $9 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len ,,vyhláška MV sR") č. 303lL996 Z.z. ĺa zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu (v znení
č. 384/1998 Z. z', 52412006 Z. z., 440/2007 Z. z.,75l20I2 Z. z.). Je nutné pri organizovanivzdelávania
a prípravy úlohy realizovať len v podmienkach priaznivého v-ývoja a stavu epidemiologickej situácie
v súvislosti s pandémiou COVID- 19.

1. Na úseku civilnej ochrany (ďalej len ,,CO").

* Spolupracovať s referátom Co úadu Bľatislavského samosprávneho kľaja (ďalej len ,,Ú BSK")
a poslqrtovať nasledovné informácie:

všeobecné údaje - počty osôb, žiakov, klientov a zamestnancov, zdroje ohrozenia, varovanie
a vyrozumenie, jednotky civilnej ochrany, sily a prostriedky (ďalej len ,,SaP"), ukrýie, evakuáciu
a prostľiedky individuálnej ochrany (ďalej len,,PIo").

Teľmín: priebežne, podl'a potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Priebežne aktualizovať všetky zmeľy týkajúce sa dotknutého subjektu, vedúcich zamestnancov
a zamestnancov poveľených plnením úloh v oblasti Co (mená, adresy, kontaktné telefonne čísla,
e-mailové adresy) potľebné pre vyrozumenie - nahlásit' na dopoľučenom tlačive ,rKarta CO
pľávnickej osoby a podnikatelh, Kaľta Co školy, školského zaľiadenia" - dostupné
na https://www.minv.sk/?karty-co-1 .

Uvedené zasie|ať elektronicky na adresu dusan.slovak@region_bsk.sk -referát Co U BSK.

Teľmín:
o Všetky údaje vkarte Co spľacujte elektľoniclĺy azašlrite na odbor KR oU Bľatislava

do 26.02.2021 a 17.09.202l (a následne každoročne) so stavom k3I.I2.2020 (a následne z
predchádzajúceho roka) na adresu: matej.kokavec@minv.sk a refeľátu Co U BSK na adresu:
dusan.slovak@region-bsk'sk. Novovzniknud subjekt do 30 dní od vzniku. F'oľmuláľ
nepľepisujte a zasielate elektľonicky zoskenované, woľd alebo PDF , NIE V LI9TINNEJ
FqRME - PoŠroq.

o priebežne, podl'a potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Pri plnení rozhodnutí, odporučaných opatľení a pokynov v oblasti krízového riadenia (ďalej
len ,,KR") vydaných štatutaľom BSK spolupracovať s referátom co U BSK.

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* V súlade s analýzou uzemia a legislatívnymi normami aktla|izovať ,,Dokumentáciu Co" Vášho
subjektu. Plniť úlohy v spolupráci s oľgánmi miestnej samosprávy (miestna časť, obec) a oľgánmi
miestnej štátnej správy - príslušný okresný úrad (Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) - odbor
krízového riadenia.

Teľmín: priebežne, podl'a potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* V súlade s Vyhláškou MV SR é. 31411998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeč,enie hospodárenia
s materiálom Co v znení neskoľších zmien a doplnkov a $16 ods.l písm. c) h) k) a ods. 11 písm. c)
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z{j3ona č' 42lI994 Z'z' o Co obyvatel'stva v zneni neskorších zmien a doplnkov zabezpečiť správu

materiálu a zariadení Co.

Teľmín: podl'a pokynov oÚ odbor KR Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* V zmysle pokynov príslušného okľesného uradu - odboru KR, vyhlášky MV sR č:.3I4lI998 Z.z.

o podľobnostiach na zabezpeéenie hospodarenia s materiálom Co v znení neskorších zmien

a doplnkov a v súlade s $29, $30 zákona č. 43112002 Z.z. o účtovníctve v zneni neskorších zmien

a doplnkov vykonať inventarizáciu materiálu Co.

Teľmín: podľa pokynov oÚ odbor KR Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* Pri plnení úloh Co dôsledne uplatňovanie Zákona č,. 42lI994 Z.z' o civilnej ochrane obyvateľstva
v zĺeni neskorších zmien a doplnkov a príslušných vykonávacích vyhlášok'

2. Na úseku hospodáľskej mobilizácie.

* Spolupracovať pri vykonávaní opatrení hospodarskej mobilizácie s vyšším územným celkom

Teľmín: priebežne' podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

3. Na úseku ochľany zamestnancov a osôb prevzatých do staľostlivosti.

* Aktualizovať dokumentáciu plánov ochĺany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
vypľacovanú v súlade s $16 ods. 2 písm. e) zákona é. 42ll994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva

v zneníneskorších zmien a doplnkov.

Teľmín: priebežne, podl'a potľeby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

€. Aktualizovať dokumentáciu plánu evakuácie svojich zamestnancov a osôb pľevzatých do

starostlivosti v súlade s časťou C prílohy č. 11 k vyhláške MV SR é. 32812012 Z. z', korou sa

ustanovujú podrobnosti o evakuácii.

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

{. UdrŽiavať technický stav ochranných stavieb (kategóľia odolné a plynotesné úkryty) v zmysle
podmienok stanovených vyhláškou MV SR é. 53212006 Z.z. opodrobnostiach na zabezpečelú
stavebnotechniclcých požiadaviek a technických podmienok zanaderu Co (v znenič' 44412007 Z. z.,

399120122. z).

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

Zdokonalbvať teoľetické vedomosti a praktické slaisenosti potrebné na riešenie následkov mimoriadnej

udalosti formou pľaktických cvičení. Úlohu realizovať len v podmienkach priaznivého vÝvoja a stavu

epidemioloeickej situácie v súvislosti s pandémiou CoVID- 19.

Teľmín: priebežne, podlä potľeby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia
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4. Na úseku pľípľaly obyvatelostva na sebaochľanu a vzájomnú pomoc (d'alej
len ooPOSoVP"), ako aj pľípľavy na poskytovanie pľvej pomoci.

'.?' V príprave obyvateľstva PoSoVP dosiahnuť potrebné vedomosti a praktické skusenosti
nazabezpeéenie činnosti pri zmierňovaní a zarnedzovanipôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Teľmín: priebežne, podl'a potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* Zúčastňovať sa zá|<ladných, zdokonalbvacích a špecializovaných kuľzov zaberyečovaných
vzdelávacími strediskami, zabezpeéiť organizovanie odbomých prednášok - pracovník oU BA
odbor KR pre prípravu avzde|ávaníe.

Teľmín: priebežne' podl'a potľeby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Vykonať prípravu všetlcých zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti' ako aj prípravu
na poskýovanie prvej pomoci prostredníctvom odbome spôsobilej právnickej alebo fyzickej osoby
v zmysle $ 18 a $ 18a zákona č. 42lI994 Z.z' o civilnej ochrane obyvatel'stva v zneni neskorších
zmien a doplnkov.

Teľmín: priebežne, podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

'|' Pripravovať zamestnancov BSK, zamestnancov' študentov, klientov v orgalizátciách a útvaroch
v ziaďovateľskej pôsobnosti BSK s využitím vzde|ávacich podkladov:

https ://www.minv.sk/?odbor civilnej-ochĺany-a krizoveho-riadenia
vku na : dusan.slov ak@resion-bsk.sk

DVD, príručky pre obyvateľstvo a brožúry vydané oddelením KR U BSK a oÚ z predošlých rokov, ako
aj matenály publikované v periodiku Civilná ochľana revue pre Co obyvateľstva, kde sú publikované
aktuálne informácie z Co, ochrany kritickej infraštruktúry a civilného núdzového plánovania doma i vo
svete, rozobeľá pľoblematiku IZS a publikuje práce odbornikov z oblasti protiradiačnej, protichemickej,
protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia.

zabezpeéuje S_ekcia krízového ľiadenia Mv sR, objednávku možno poslať na adresu :

CBTČ, Príboj 559, Slovenská Ľupča, smerové číslo: 97ó 13

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* odborná spôsobilosť - Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti
na úseku civilnej ochrany obyvatel'stva a slnišky - termíny a podmienky dostupne na adrese:
http://www.minv.sk/?osvco .

Teľmín: podľa potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* V odbornej prípľave pokračovať v ďalšom zvyšovaní znalostí zásaď správania sa pri živelných
pohromách, zvyšovania informovania v oblasti Co a pripľavenosti riadiacich orgánov v pôsobnosti
BSK na plnenie úloh Co:

na kurzoch v zmysle Vyhlášky MV sR é. 303/1996 Z. z. na zabezpeéovanie prípravy na civilnú
ochranu
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- použitá forma prípľavy obyvateľstva
- počet pripravovaných obyvateľov (zamestnancov subjektu v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti

BSK)
- počet vpžitých inštruktorov
- výška finančných nákladov na prípravu obyvatel'stva
- problémy pi realízácií prípravy obyvatel'stva
- návrhy riešení problémov, prípadne zlepšenia efektivity prípravy obyvateľstva

obyvateľstva tak, aby informácie mohli byt využité pri tvoľbe plánovacích dokumentov
na nasledujúci rok;

ipracované pre vedenie U BsK prípadne zastupiteľstvo BSK.

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

{. Výsledky dosiahnuté v oblasti prípľavy na Co PosoVP všetky formy vrátane vykonaných
účelových cvičení, zarok2l2l pred\ožiť v elektronickej forme na adresu:

dusan.slovak@region_bsk.sk v tabulkovej forme - tabul'ky nájdete - viď pľĺloha Woľd - zaslaná
spolu so zameľaním v elektronickej foľme) alebo na webstránke BSK -dokumenty-Metodický
materiálúseku KR pre zariadeníav pôsobnosti BsK po aktualizácií web stránky.

Ďa|šie úlohy, vykonané počas hodnoteného obdobia v prípade potľeby spracujte písomne dodatkom
a pľiložte k tabul'kám.
Úlohu realizovať len v podmienkach priaznivého rnýwoja a stavu epidemiologickej situácie v súvislosti
s pandémiou COVID- 19.

Teľmín: do 15.1I.2o21 Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

5. na úseku obľany štátu

* odporučame zabezpečiť oslobodzovaĺie osôb v zmysle $ 17 zákona é. 57012005 Z. z. o bľannej
povinnosti v zneĺi neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných narealizáciu tohto

zákona, zäkonaé. 56912005 Z. z. o altematívnej službe v čase vojny a vojnového stavu a usmemenia
k oslobodzovaniu občanov, ktorým vznikla braĺĺrá povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby. Žiadosť zaslať na príslušný okľesný urad v sídle kraja - odbor obrany štátu.

Teľmín: žiadosť zas|ať do 31.01' 2021 Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* Požadovať od okľesného úradu Bratislava v sídle kraja - odbor obrany štátu - schválenie počtov

občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu v zmysle $ 17, ods. 7 zžkoĺa
é. 57ol2OO5 Z. z. o brannej povinnosti v zĺeni neskorších predpisov a usmernenia k oslobodzovaniu
občanov' ktoým vznikla branná poviĺnosť, od výkonu mimoriadnej služby a altematívnej služby,
iba v prípade potľeby zmeny už schváleného počtu oslobodených.

Teľmín: priebežne do decembra2)2I Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

6. na úseku ochľany utajovaných skutočností

ŕ Štatutarom subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a ich pracovníkom, ktorí manipulujú
s utajovanou písomnosťou (manipulácia, ktorou sa rozumie najmä evidovanie, označovanie, tvoľba,
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príjem, ukladanie, prístup' pľenášanie, rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie
s utajovanou skutočnosťou sa zabezpečuje spôsobom, ktoý umožní sledovať všetky úkony vrátane
oboznĺámenia sa s utajovanou skutočnostbu, identiťrkovania osoby, ktorá ich vykonala a uľčenia
dátumu ich vykonania) alebo sa oboznamujú s utajovan;ými skutočnost'ami odporučame úlohy na
tomto úseku plniť v súlade:
} Zákonom é.21512004 Z.z. o ocbrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektoých

zákonov;
} Nariadením vlády Slovenskej republiky é. 216/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú oblasti

utaj ovaných skutočností;
} Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č.33612004 Z.z. o ýzickej bezpečnosti a objektovej

bezpečnosti v zneni vyhlášky Náľodného bezpečnostného úradu čl.31512006 Z.z.;
} Vyhláškou Národného bezpečnostného úľadu č).33712004 Z' z.,l<torou sa upravujú podrobnosti

o certifikácíi mechaniclcých zábranrlých prostriedkov a techniclcých zabezpečovacich
prostriedkov;

} Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 33912004 Z.z. o bezpečnosti technických
prostriedkov;

} Vyhláškou Národného bezpečnostného uradu č. 30Il20I3 Z.z. o priemyselnej bezpečnosti
a o bezpečnostnom projekte podnikatel'a;

} Vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č.13412016 Z. z. o personálnej bezpečnosti;
} Vyhláškou Národného bezpečnostného uľadu č. 13512016 Z.z. oslfliške bezpečnostného

zamestnanca.
} Vyhláška č. 48/2019 Z. z. Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností

Teľmín: priebežne, podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia
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