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ZAMERANIE CINNOSTI
v pôsobnosti Bľatislavského samospľávneho kľaja

pri plnení úloh na úseku
prípľavy obyvatel'stva na sebaochľanu a vzájomnú pomoc

a pľípľavy na poskytovanie pľvej pomoci
v roku 2022.
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V záujme koordinovaného postupu orgánov miestnej štátnej správy, samosprávy, právnických
a ýzických osôb v súčinnosti s ostatnými subjektmi podiel'ajúcimi sa na plnení spoločných úloh
na úseku krízového riadenia, integľovaného záchľanného systému, podpory obrany štátu, krízového
plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie, civi|nej ochrany, civilného núdzového plánovania
a krízového riadenia a v súlade s plÁNovĺ HLAVNŕCH ULOH pľi plnení úloh kľízového riadenia,
hospodáľskej mobilizácie, obrany, integľovaného záchrarclého systému, civilnej ochrany obyvatel'stva,
civilného núdzového plánovania a správy materiálu civilnej ochrany pre hlavné mesto SR Bratislavu,
mestské časti Bratislavy, právnické osoby a ýzické osoby v územnom obvode okresného uradu
Bľatislava na rok 2022 Čislo: oU-BA-oKR1-2O22lO42g48 odporučam plniť nasledujúce úlohy:

Zameranie činnosti v pôsobnosti Bľatislavského samospľávneho kľaja (ďalej len,,BsK")
na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc' prípravy na poskytovanie prvej
pomoci, civilnej ochrany, obrany a ochrany utajovaných skutočností v roku 2022 bolo spracované
v súlade s $14a ods.1 písm. d) a $l8 zákoĺač.42lI994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstvav znení
neskorších zmien a doplnkov a $9 vyhlášky Ministerstva rmútľa Slovenskej republiky (ďalej
len ,,vyhláška MV sR") č. 303l|996 Z.z. ĺa zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu (v znení
č,.38411998 Z. z., 52412006 Z. z., 44012007 Z. z.,75l20l2 Z. z.).

Pri organizovaní vzdelávaIia a prípravy úlohy realizovať len v podmienkach priaznivého
vývoja a stavu epideĺniologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID- 19 av súlade s aktuálne
platnými opatrení UVZ sR, Regionálneho uradu ,reľéiného zdravotnictva Bratislava a manuálom
školského semaforu vydaného Ministeľstvo školstva za účelom udržania bezpečného pľostredia
v školách a školských zariadeniachv školskom ro|g202Il2022,|ďoý stanovuje základné prevádzkové
podmienky škôl a školslcých zaiadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení
a odporučaní počas pandémie ochoľenia CoVID-19'

1. Na úseku krízového ľiadenia

} Plniť úlohy vyplývajice zo zákonov prijatých NR sR, nariadení vlády auznesení ako aj s predpisov
prijatých Euľópskou úniou na zmiemenie následkov šírenia Covid-l9, ako aj zo záverov
bezpečnostných rád a k'rizoých štábov na všetkých úľovniach a tiež aj opatrení IJVZ sR
a Regionálneho uľadu verejného zdravotnictva Bľatislava.

} Plniť úlohy v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a núdzového stavu podl'a pokynov a nariadení.

2. Na úseku civilnej ochľany (d'alej len ooCo").

't' Spolupracovať s ľeferátom Co úadu Bratislavského samospľávneho kraja (ďalej len ,,Ú BsK")
a poskytovať nasledovné informácie:

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

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* Priebežne aktualizovať všetky zmeny týkajúce sa dotknutého subjektu, vedúcich zamestnancov
a zamestnancov poverených plnením úloh v oblasti Co (mená, adresy, kontaktné telefónne čísla,
e-mailové adresy) potrebné pre vyfozumenie - nahlásit' na dopoľučenom tlačive ,,Kaľta Co
pľávnickej osoby a podnikatel'a, Karta Co školy, škotského zaľiadenia" - dostupné
na https://www.minv.sV?karty-co-1 .

Uvedené zasielať elektronicky na adľesu dusan.slovak@region-bsk.sk _referátco U BsK'

2



Teľmín:
o Všetky údaje v kaľte Co spľacujte elektľonicky a zašlite na odbor KR oU Bratislava

do 17.02. 2022 z|9.09.2022 na adresu: matej.kokavec@minv.sk areferátu Co U BSK na
adresu: dusan.slovak@region-bsk'sk. Novovzniknufý subjekt do 30 dní od vzniku. Formuláľ
neprepisujte a zasielate elektľonicky zoskenované, woľd alebo PDF , NIE V LI9TINNEI
FqRME - PoŠroq.

o priebežne' podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Pri plnení rozhodnutí, odporučaných opatrení a pokynov v oblasti krízového riadenia (ďalej
len,,KR") vydaných štatutáľom BSK spolupracovať s referátom Co Ú BsK.

Teľmín: priebežne, podlä potreby Zod povedný: štatutámi zástupcovia

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

Teľmín: priebežne' podľa potreby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* V súlade s Vyhláškou MV SR č. 31411998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpeč,enie hospodárenia
s materiálom Co v znení neskorších zmien a doplnkov a $16 ods.1 písm. c) h) k) a ods' 11 písm. c)
zákona č' 42lI994 Z'z' o Co obyvatel'stva v zneni neskorších zmien a doplnkov zabezpečiť spľávu
materiálu a zanadeni Co.

Teľmín: podl'a pokynov oÚ odbor KR Zod povedný: štatutárni zástupcovia

'i' V zmysle pokynov príslušného okľesného úradu - odboru KR, vyľrlášky MV SR č. 314/1998 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpeč,enie hospodáľenia s materiálom Co v znení neskorších zmien
adoplnkov avsúlade s $29, $30 zákona č.43112002Z.z. o účtovníctve vzneni neskorších zmien
a doplnkov vykonať inventarizáciu materiálu Co.

Teľmín: októbeľ - december 2022 Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* Pri plnení úloh Co dôsledne uplatňovanie Zákona é. 42/1994 Z'z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
v zĺeni neskoľších zmien a doplnkov a príslušných vykonávacích vyhlášok.

3. Na úseku hospodáľskej mobilizácie.

* Spolupľacovať pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie s BSK'

Teľmín: priebežne, podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

4. Na úseku ochľany zamestnancov a osôb pľevzatých do staľostlivosti.

* Aktualizovať dokumentáciu plánov ochľany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
vypracovanú v súlade s $16 ods. 2 písm. e) zákonač,' 42lI994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva
v zĺeni neskorších zmieĺ a doplnkov.

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

* Zabezpečiť aktua|izáciu dokumentácie plánov evakuácie detí' žiakov, poslucháčov a študentov,
vlastných zamestnancov škôl a školských zaiadeni aj osôb prevzatých do staľostlivosti v súčinnosti
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s Úradom Bratislavského samosprá'ĺneho kľaja, odborom školstva okresného úradu Bratislava,
znaďovatel'mi a ľiaditelmi v súlade s Metodiclc-im usmemením č. 65lzu5 pre plánovanie
a zabezpeč,ovanie evakuácie v školách a školských zaiadeliach v Slovenskej republike, ktoré bolo
vydané Ministerstvom školstva, vedy, ýskumu a športu SR.

Teľmín: do 28' februára2022 Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

{' Aktualizovať dokumentáciu plánu evakuácie svojich zamestnancov a osôb prevzatých do
staĺostlivosti v súlade s časťou C prílohy č. 11 k vyhláške MV sR é. 328lz0I2 Z' z., korou sa
ustanovujú podrobnosti o evakuácii'

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

* Udržiavať technický stav ochľanných stavieb (kategória odolné a plynotesné úk yty) v zmysle
podmienok stanovených vyhláškou MV SR č. 53212006 Z.z. opodľobnostiach na zabezpečeni
stavebnotechnickýchpožiadaviek a technickýchpodmienok zaiaderuCo (v zĺeĺĺč.444/2007 Z. z.,
39912012 Z. z).
V roku 2022 sa vykoná, na základe už zrealizovaného výbeľového konania a vyhodnotenia
pľedložených ponúk' ,,Revízia krytov civilnej obľany v objektoch Bľatislavského
samospľávneho kraja".

Teľmín: priebežne, podlä potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

Zdokonal'ovať teoľetické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na riešenie následkov mimoriadnej
udalosti formou praktických cvičení. Ú1ohu realizovať len v podmienkach priaznivého vývoja a stavu
eoidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou COVID_ 19.

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

5. Na úseku pľÍpľavy obyvatel'stva na sebaochľanu a vzájomnú pomoc (d'alej
len,,PoSOVPoo), ako aj prípľaly na poskytovanie pľvej pomoci.

* V príprave obyvatel'stva PoSoVP dosiahnuť potľebné vedomosti a praktické slaisenosti
na zabezpečenie činnosti pri zmierňovaní a zarrledzovani pôsobenia následkov mimoľiadnej udalosti'

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

* Zúčastňovať sa záI<Ladných, zdokonalbvacích a špecializovaných kuľzov zabezpeéovaných
vzdelávacimi strediskami, zabezpečiť organizovanie odborných prednášok _ pracovník oU BA
odbor KR pľe prípľavu avzde|ávanie.

Teľmín: priebeŽne, podľa potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Vykonať prípravu všethých zamestnancov a osôb prevzaÍých do starostlivosti, ako aj prípravu
na poskýovanie prvej pomoci prostredníctvom odborne spôsobilej právnickej alebo fuzickej osoby
vzmysle $18 a $18a zákonač.42/1994Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stvav zneni neskorších
zmien a doplnkov.
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* Pripravovať zamestnancov BSK, zamestnancov, študentov, klientov v organĺzáciách a útvaroch
v ziaďovaÍel'skej pôsobnosti BSK s využitím vzde|ávacich podkladov:

https : //www. minv. sV?odboľ-civilnej-ochran}' a-krizoveho riadenia
na : dusan.slovak@,resion-bsk.sk

DVD, príručky pre obyvatel'stvo a brožúry vydané oddelením KR U BSK a OIJ z predošlých rokov, ako
aj materiály publikované v periodiku Civilná ochľana revue pre Co obyvatel'stva, kde sú publikované
aktuálne informácie z Co, ochrany kritickej infraštruktury a civilného núdzového plánovania doma i vo
svete, rozoberá problematiku IZS a publikuje práce odborníkov z oblasti protiradiačnej, pľotichemickej,
protibiologickej (bakteriologickej) ochrany a krízového riadenia.

zabezpečuje Sekcia krízového riadenia MV SR, objednávku možno poslať na adresu :

CBTČ, Príboj 559, Slovenská Ľupča, smerové číslo: 976 13

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

* odbomá spôsobilosť _ Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy na získanie odbomej spôsobilosti
na úseku civilnej ochľany obyvatel'stva a skušky - termíny a podmienky dostupne na adrese:
http://www. minv.sk/?osvco .

Teľmín: podl'a potľeby Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

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

na kuľzoch v zmysle Vyhlášky MV sR č,.30311996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú
ochranu

- polžiÍá forma prípravy obyvateľstva
- počet pripravovaných obyvatel'ov (zamestnancov subjektu v riámci ziad'ovateľskej pôsobnosti

BSK)
- počet vyžitý ch inštruktorov
- ýška finančných nákladov na prípľavu obyvateľstva
- problémy pi rea|izácií pnpravy obyvatel'stva
- návrhy riešení problémov, prípadne zlepšenia efektivity prípravy obyvatel'stva

obyvatel'stva tak, aby informácie mohli byť vwžité pri tvorbe plánovacích dokumentov
na nasledujúci rok;

spľacované pre vedenie U BsK prípadne zastupitel'stvo BSK.

Teľmín: priebežne, podľa potreby Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Výsledky dosiahnuté v oblasti pľípravy na Co PoSoVP - všetky fo.-y wátane vykonaných
účeloých cvičení, zarok2027 predložiť v elektronickej forme na adľesu:
dusan.slovak@region-bsk.sk v tabul'kovej forme na webstránke BSK - dokumenty-Metodický
materiál úseku KR pre zanadenia v pôsobnosti BSK po aktualizácií web stránky.

Ďalšie úlohy, vykonané počas hodnoteného obdobia v prípade potreby spracujte písomne dodatkom
a priložte k tabul'kám.
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súvislosti
s pandémiou CoVID- 19.

Teľmín: do 15.1I.202I

6. na úseku obľany štátu

Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

* odporučame zabezpečiť oslobodzovaIie osôb v zmysle $ 17 zákona č' 57O12OO5 Z. z' o brannej
povirľrosti v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov vydaných ĺa rea|izáciu tohto
zákona, zátkoĺač,. 56912005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu a usmernenia
k oslobodzovaniu obč.anov, ktoľým vznikla bľanná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby. Žiadosť zas|ať na príslušný okresný úrad v sídle kľaja - odboľ obrany štátu.
V pľípade potľeby konzultovať s refeľátom CO na Ú BSK na adresu dusan.slovak@region-bsk.sk

Teľmín: žiadosť zas|ať do 3 1 '0 l . 2022 a príebežne Zodpovedný: štatutárni zástupcovia

* Požadovať od okľesného úradu Bratislava v sídle lrľaja _ odbor obrany štátu _ schválenie počtov
občanov oslobodených od povirurosti vykonať mimoriadnu službu v zmysle $ 17, ods. 7 zákona
č).570/2005 Z. z. o brannej povirurosti v zneni neskorších predpisov a usmernenia k oslobodzovaniu
občanov, ktorým vznikla brarrná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a altematírmej služby,
iba v prípade potreby Zmeny už schváleného počtu oslobodených.

Teľmín: priebežne do decembra2022 Zodpovedný: štatutámi zástupcovia

7. na úseku ochľany utajovaných skutočností

* Štatutárom subjektov v ziaďovatel'skej pôsobnosti BSK a ich praco.míkom, ktorí manipulujú
s utajovanou písomnosťou (manipulácia, ktoĺou sa rozumie najmä evidovanie' označovanie, tvorba,
príjem, ukladanie, prístup' pľenášanie, rozmnožovanie, transformácia, ničenie a iné nakladanie
s utajovanou skutočnosťou sa zabezpečuje spôsobom, ktoý umožní sledovať všetky úkony vľátane
oboznámenia sa s utajovanou skutočnosťou' identifikovania osoby, ktorá ich vykonala a určenia
dátumu ich vykonania) alebo sa oboznamujú s utajovanými skutočnosťami odporučame úlohy na
tomto úseku plniť v súlade s aktuálne platnou legislatívou upravujúcou oblasť utajovaných
skutočností.

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