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ZAMERANIE ČINNOSTI 

PRE  ORGANIZÁCIE  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  PÔSOBNOSTI  

TRENČIANSKEHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA V ROKU 2016 

 

 
 v oblasti bezpečnosti a obrany   

 

 v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva  

 

 v oblasti prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc   
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 Zameranie činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany, v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva 

a prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre  organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja je vypracované v súlade s aktuálnou potrebou zabezpečenia 

plnenia úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy Slovenskej republiky, v súlade s §14a zákona 

č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj s „Plánom 

plnenia úloh na úseku krízového riadenia, civilnej ochrany, OPP a BOZP TSK v roku 2016“  

oddelenia personálneho manažmentu miezd a krízového riadenia Úradu TSK.  

 

 

A  Oblasť bezpečnosti a obrany  

 

Hlavný cieľ: 

  

Realizovať úlohy a opatrenia vyplývajúce z právnych predpisov vydaných v oblasti 

bezpečnosti a obrany.  Pri ich riešení  úzko spolupracovať s územnými orgánmi štátnej správy 

a samosprávy. Podieľať sa  na zabezpečovaní úloh na úseku obrany štátu pre potreby Ozbrojených 

síl SR, orgánov štátnej správy a samosprávy na území TSK. 

 

 

1. Zabezpečiť, v zmysle zaslaného usmernenia OPM,M a KR ÚTSK,  oslobodenie občanov, 

ktorým vznikla branná povinnosť, od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby, podľa  §17 

zákona č.570/2005 Z.z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Termín: podľa usmernenia      Súčinnosť: OPM,M a KR ÚTSK 

 

 

2. Spolupracovať s orgánmi územnej štátnej správy a samosprávy pri plnení úloh  potrebných 

na  obranu štátu.  Podieľať sa na zabezpečovaní služieb a činností poskytovaných pre Ozbrojené sily 

SR, orgány štátnej správy a samosprávy na území kraja. 

Termín: podľa požiadaviek       Súčinnosť: OÚ, MsÚ, OcÚ 

 

 

 

 

B  Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva 

 

Hlavný cieľ: 

 

Skvalitniť plány ochrany a ostatnú spracovanú dokumentáciu civilnej ochrany organizácie 

jej aktualizáciou alebo prepracovaním, čím zabezpečiť kvalitné a účinné plánovanie ochranných 

opatrení civilnej ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti.  

 

 

1. V súlade s „Analýzou územia“ aktualizovať „Plán ochrany svojich zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti“ s dôrazom na plánovanie ochranných  opatrení pre prípad možnosti 

vzniku mimoriadnej udalosti. 

Termín: do 31.marca 2016      Súčinnosť: OÚ,MsÚ, OcÚ  
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2. Aktualizovať „Plán evakuácie školy“ v zmysle vydaného Metodického usmernenia 

MŠVVaŠ SR  č.65/2015, účinného od 1. októbra 2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie 

v školách a školských zariadeniach v SR. 
( dokument dostupný na https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2015/  )  

Termín: do 15.marca 2016      Súčinnosť: MsÚ, OcÚ 

   do 31.októbra 2016  

 

3. Aktualizovať spracovaný „Plán ochrany zbierkových predmetov v krízových situáciách“. 

(Metodický pokyn MK SR č.3/2011 na ochranu kultúrneho dedičstva v krízových situáciách). 

Termín: do 31.marca 2016 

 

4. Aktualizovať údaje Evidenčného  listu úkrytu civilnej ochrany s dôrazom na správnosť 

technických údajov a údajov o vlastníkovi resp. správcovi. Aktualizovaný evidenčný list úkrytu 

zaslať OPM,M a KR ÚTSK elektronickou poštou na adresu lubica.drzkova@tsk.sk . 

Termín: do 15.marca 2016 

 

5. Zabezpečovať údržbu a pravidelné revízie v úkrytoch civilnej ochrany, k čomu plánovať 

potrebné finančné prostriedky. 

Termín: podľa potreby – priebežne 

 

6. Zabezpečovať správu skladovaného materiálu CO v zmysle vyhlášky MV SR č.314/1998 

Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO a na základe uzatvorených 

zmluvných vzťahov a usmernení územne príslušného okresného úradu, odboru krízového riadenia. 

Termín: priebežne       Súčinnosť: OÚ OKR 

 

7. Podľa usmernení príslušného OÚ OKR vykonať ročnú inventarizáciu skladovaného 

materiálu CO. 

Termín: podľa pokynov OÚ OKR 

 

8. V prípade nadbytočnosti skladovaného  materiálu CO, riešiť jeho odsun s územne 

príslušným OÚ OKR. 

Termín: február – október                                                Súčinnosť: OÚ OKR, OPM,M a KR ÚTSK 

 

9. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ktorej následky ohrozujú organizáciu, neodkladne 

nahlásiť túto skutočnosť  OPM,M a KR  s údajmi – druh, rozsah, čas a miesto vzniku MU, následky 

v organizácii. ( kontaktná osoba :  Ing. Ľubica Držková ,  0901 918122,  lubica.drzkova@tsk.sk ) 

Termín: ihneď po vzniku        

 

 

 

C  Oblasť prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

 

Hlavný cieľ: 

 

Dosiahnuť potrebné vedomosti a praktické skúseností riadiacich orgánov organizácie na 

zabezpečenie činností pri zmierňovaní a zamedzovaní pôsobenia následkov  mimoriadnych udalostí,  

u zamestnancov docieliť získanie znalostí zásad správania sa v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí, u žiakov získať nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu 

a pomoc iným v núdzi.    

https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2015/
mailto:lubica.drzkova@tsk.sk
mailto:lubica.drzkova@tsk.sk
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1. Zvýšiť odbornú pripravenosť vedúcich zamestnancov, zamestnancov plniacich úlohy 

civilnej ochrany účasťou na kurzoch organizovaných MV SR, Sekciou krízového riadenia.  
(Informácie o získaní odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a ponuku kurzov, školení 

a seminárov nájdete na web stránke Ministerstva vnútra SR  http://www.minv.sk/?opav ,   

http://www.minv.sk/?Kurzy_skolenia_seminare  ). 

Termín: podľa ponuky a potreby   

 

2. V rámci prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc oboznámiť zamestnancov 

so zásadami správania sa v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou  s cieľom získať nevyhnutne 

potrebné vedomosti na sebaochranu a pomoc iným v núdzi a dokázať sa účinne chrániť pred 

konkrétnymi druhmi ohrozenia. 

Termín: do 31.10.2016     Súčinnosť:  osoba s osvedčením o odb.  

            spôsobilosti v zmysle vyhlášky MV SR č.7/2012 Z.z. 

 

3. Pri príprave na civilnú ochranu využívať materiály poskytnuté OPM,M a KR ÚTSK, 

metodické materiály publikované v odbornom časopise „Civilná ochrana“, prípadne materiály od 

inštruktora CO. 
( Objednávka časopisu CO: MV SR, Sekcia KR, p. Soňa Mačkovičová, Príboj 559, 976 31 Slovenská Ľupča, 

sona.mackovicova@minv.sk , ročné predplatné 7,80€) 

Termín: priebežne 

      

4. Vykonať nácvik evakuácie organizácie v zmysle spracovaných plánov evakuácie s námetom 

mimoriadnej udalosti. 

Termín: do 31.10.2016     Súčinnosť:  osoba s osvedčením o odb.  

                  spôsobilosti v zmysle vyhlášky MV SR č.7/2012 Z.z. 
 

5. Viesť dokumentáciu  prípravy na sebaochranu a vzájomnú pomoc, účasti na kurzoch, 

školeniach seminároch, ako aj vykonania nácviku evakuácie alebo cvičenia  v zmysle vyhlášky MV 

SR č. 303/1996 Z.z. v z.n.p. . 

 Termín: priebežne 

 

6. Spracovať a zaslať elektronickou poštou na OPM,M a KR ÚTSK  ( e-mail 

lubica.drzkova@tsk.sk ) informáciu o účasti na odborných kurzoch CO, hlásenie o vykonaní 

prípravy zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj nácviku evakuácie 

s nasledovnými údajmi : forma prípravy, dátum konania, počet účastníkov, meno lektora – 

inštruktora CO, finančné náklady, krátke zhodnotenie akcie s postrehmi, návrhy pre ďalšiu 

realizáciu. 

Termín: 10 dní po akcii, konečný termín 15.11.2016 

 

7. V rámci vyučovania učiva „Ochrana života a zdravia“, organizovaním účelových cvičení 

a kurzu ochrany života a zdravia zvyšovať pripravenosť žiakov na zvládnutie krízových situácií 

v období ohrozenia alebo v období pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie 

alebo majetok. 

Termín: podľa vlastného plánu – priebežne 

 

8. Pripraviť žiakov na krajské kolo orientačno-vedomostnej súťaže „Kalokagatia“ 

organizovanej KCVČ Trenčín, zameranej  o. i. aj na riešenie otázok a praktických činností civilnej 

ochrany.    

Termín: september - podľa pozvánky     Súčinnosť : KCVČ TN 

 

http://www.minv.sk/?opav
http://www.minv.sk/?Kurzy_skolenia_seminare
mailto:sona.mackovicova@minv.sk
mailto:lubica.drzkova@tsk.sk
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D  Oblasť kontrolnej a metodickej činnosti   

 

 

1. Metodická činnosť  v oblasti BOZP a OPP vykonaná bezpečnostným technikom TSK a  

technik požiarnej ochrany TSK : 

 

marec Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 

 

apríl Spojená škola Partizánske, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske 

CSS Partizánske, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske 

 

máj  CSS - Jesienka, Staromyjavská č. 77, 90701, Myjava 

            Gymnázium, Jablonská 5, 907 01 Myjava 

 

jún Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 1983, 020 61 Lednické Rovne 

            CSS Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne 

 

september    CSS – Kolonka, J.Smreka 486, 020 01 Púchov - Kolonka 

         Správa ciest TSK, Brnianska 3, 91105 Trenčín 

 

október        SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami 14, 901 01 Trenčín 

        SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

november    SUŠ Trenčín, Staničná 8, 911 05 Trenčín 

 

 

2.  Kontrolná činnosť zamestnancov OPM,M a KR ÚTSK podľa  §16 zákona č.42/1994 

Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p. : 

 

marec Spojená škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky 

 

apríl Spojená škola Partizánske, Námestie SNP 5, 958 23 Partizánske 

CSS Partizánske, Škultétyho 653/20, 958 01 Partizánske 

 

máj  CSS - Jesienka, Staromyjavská č. 77, 90701, Myjava 

            Gymnázium, Jablonská 5, 907 01 Myjava 

 

jún Stredná odborná škola sklárska, Súhradka 1983, 020 61 Lednické Rovne 

            CSS Lednické Rovne, Medňanská 80, 020 61 Lednické Rovne 

 

september    CSS – Kolonka, J.Smreka 486, 020 01 Púchov - Kolonka 

                     Galéria M.A Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 911 01 Trenčín   

 

október        SOŠ Trenčín, Pod Sokolicami 14, 901 01 Trenčín 

        SPŠ, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 

 

november    SUŠ Trenčín, Staničná 8, 911 05 Trenčín 

 

 

http://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/socialne-zabezpecenie/css-jesienka.html?page_id=54375
http://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/doprava/sprava-ciest-tsk.html?page_id=54466
http://www.tsk.sk/organizacie-v-zriadovatelskej-posobnosti-tsk/socialne-zabezpecenie/css-jesienka.html?page_id=54375
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3. Kontrolná činnosť Okresného úradu Prievidza zameraná na plnenie úloh 

vyplývajúcich zo zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p. : 
 

apríl    Obchodná akadémia, F.Madvu 2, 971 29 Prievidza 
 

 

september   Gymnázium I.Bellu, Lipová 15, 972 51 Handlová 

                    Stredná odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlová 

 
 

 

4. Kontrolná činnosť Okresného úradu Trenčín zameraná na plnenie úloh 

vyplývajúcich z §16 ods.1, písm.h)  zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v z.n.p. : 

 

október        Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité skratky: 

BOZP – bezpečnosť sa ochrana zdravia pri práci 

CO – civilná ochrana,  

KCVČ TN – Krajské centrum voľného času Trenčín 

MV SR – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

MsÚ, OcÚ -  mestský úrad, obecný úrad 

OÚ – okresný úrad, OÚ OKR – okresný úrad,  odbor krízového riadenia 

OPM,M a KR ÚTSK – oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

OPP – ochrana pred požiarmi 

 

 


