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 čo sa stalo, kedy sa stalo, kde sa stalo, rozsah škôd,  počet   

         zranených, kto podáva informáciu,  údaje si zapísať !  

  sledovať rozhlas a televíziu 

     

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému 112  
Vedúci zmeny KS IZS Bratislava 

Pracovisko Drieňová 22, 826 26 Bratislava 

Pevná linka +421 2 48593820, +421248593821 – operátor linky tiesňového volania 112, 

                (od 1.7.2003 jednotné t. č.  112 - koordinačné stredisko Integrovaného záchranného  

                 systému.)  Vedúci  KS IZS  +421 2 59206411 

 

 požiarny zbor   .............................   150        112      ( od 1.7.2003  ) 

 rýchlu zdravotnícku pomoc ........    155       112      ( od 1.7.2003  ) 

 policajný zbor  ............................    158        112      ( od 1.7.2003  )  

 mestská polícia ...........................    159         112      ( od 1.7.2003  ) 

 elektrikári ...................... .............    0850111555 

 plynári ..................     ................... .. 0850111727 

 vodári .........................................      0800121333  

V Petržalke  vznikla   

mimoriadna 

udalosť. 

 

   Č o   r o b i ť  

? 

 podľa rozsahu mimoriadnej udalosti volať: 

 overiť spätne:   
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Mestská časť Bratislava Petržalka 

Ústredňa - Kutlíkova 17  ........................ + 421 2 68 288 500,       

Kancelária starostu  Petržalky.........  ...  + 421 2 68 288 819/820, fax 63 823 908 

Oddelenie komunikácie s verejnosťou    +421 2 68288914,877 

                Referát krízového riadenia                      + 421 2 6828 8830, mobil: 0903432839 

 

                                                       

 

           Starosta 

 

Meno 

priezvisko 

Funkcia Adresa Tel.  byt Tel. úrad Služ. mobil 

Ján  

Hrčka 

starosta   02/68288819 

02/68288820 

 

Ivan  

Kezman 

Zást. pred. 

vedúci KŠ 

  02/68288823 

 

 

Anton 

Dzurdzík 

Referát kríz. riad. 

  Tajomník KŠ 

  02/68288830 
 

0903432839 

 

 

Jana 

Guľová 

Odd. soc. vecí 

2. Tajomníčka KŠ 

  02/68288774  

Veronika 

Berner 

Ďurinová 

Pov. Riad. 

Odd. ŽP 

Členka KŠ 

  02/68288847  

Peter  

Kostka 

Ved. Odd. VSaI 

Člen KŠ 

  02/68288808  

Petra 

Vančová 

Vedúca kanc. star. 

Členka KŠ 

  02/68288797  

Juraj  

Monsberger 

Odd.školstva a 

športu. 

Člen KŠ 

  02/68288827  

Jozef  

Nemec 

Pov. riad. 

SSŠ a ŠZ  

Člen KŠ 

  63814657 

kl.20 

 

Michal 

Novota 

 

Člen KŠ 

    

Pavol 

Palkovič 

ZR OR PZ BA V 

Člen KŠ 

  09610/35400  

Richard 

Uhrín 

MP VPS. 

Člen KŠ 

  02/63820158  

František 

Jakubík  ml. 

Veliteľ DHZo 

Petržalka 

  02/62247960  

Peter  

Kandrík 

Ref. vnút. správy  

Člen KŠ - vodič 

  02/68288806  

 podľa potreby  zvolať krízový štáb – (informovať starostu) 

sstarostustarostuiiiiiiiiiiiiiiiiiinfoiiinformovaťPetržalky         
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Okresný úrad Bratislava odbor krízového riadenia 
Tomášikova 46, 83205 Bratislava 

Vedúci odboru: 09610/46324 

Vedúci oddelenia CO a krízového riadenia : 09610/46310, mobil 0903464111 

                 Hlavné mesto SR Bratislava 
                  Primátor tel.: +421 2 5935 6435,  

                  Pracovník pre CO a KR: tel.:+421 59356281, mobil : 0905654882 

 

                  Krajské riaditeľstvo HaZÚ Bratislava 

                  Adresa: Radlinského 6, 811 07 Bratislava 

                  tel: 09610/47200, 09610/47201 

                  fax: 09610/47299 

                  Hasičská stanica Bratislava 5, Čapajevova 8, 851 01 Bratislava 5 

                  tel: +421 2 68206511 

                  fax:+421 2 68206523 

                 Dobrovoľný hasičský záchranný zbor obce Petržalka ďalej len „DHZo“ Petržalka    

                 veliteľ. 62247960, mobil    0948/532714 

                  Mestská polícia ST. Petržalka                                  +421 2 62525331/33 (stála služba) 

                  Letecký útvar MV SR ...................................................09610/36255 

              

             Okresné riaditeľstvo policajného zboru Bratislava V 

                OR PZ Bratislava V :  Adresa: Nám. Hraničiarov 1/b, 852 42 Bratislava 

                tel.: 09610 35101 fax: 09610 35109 

                Obvodné Oddelenie Petržalka stred nám. Hraničiarov 1/B, 852 42 Bratislava 

                 Stála služba: tel.:09610 35705, 02/6224 0445, fax: 09610 35709 

                 Obvodné Oddelenie Petržalka sever. Bohrova 22, 852 42 Bratislava 

                Stála služba: tel.: 09610 35805, 02 6345 1346, fax: 09610 35809 

                Obvodné Oddelenie Petržalka juh Holíčska 22, 852 42 Bratislava 

                Stála služba: tel.: 09610 35905, 02/6382 0061  , fax: 09610 35909 

                Západoslovenská energetika Čulenova 6 , 81647 Bratislava 

                Tel: 0252961741,  0800111567,  0850111555, http://www.zse.sk/ 

                Distribúcia SPP Mlynské nivy 44b, 82511 Bratislava 

                Poruchová linka – plyn 0850 111 727 

                Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

                Call. centrum 07.00-16.00,  Tel.: 0850123122, 

                Hlásenie porúch: 0800121333 nonstop bezplatná linka. 

 

 

 

 

 podľa potreby aj ďalších  

ooddeoddeleníoddelení               

https://www.zse.sk/
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(sirény spustí varovacie a vyrozumievacie centrum (VVC) odboru krízového 

riadenia OÚ v Bratislave alebo podľa rozsahu v rámci SR sekcia integrovaného 

záchranného systému a CO MV SR) 

 

 Varovanie obyvateľstva po  vzniknutej mimoriadnej udalosti alebo pred 

bezprostrednou možnosťou  jej vzniku sa vykonáva týmito signálmi:  

 

 2-minútovým  kolísavým  tónom poplachových sirén, pri  bezprostrednom  

ohrození  účinkami  prírodných  síl alebo nebezpečných látok    

 

 6-minútovým  stálym tónom poplachových sirén, pri bezprostrednom 

ohrození ničivými účinkami vody  

 

 2-minútovým stálym tónom  poplachových sirén  bez opakovania- koniec 

ohrozenia    (Používa sa aj pri skúškach sirén!) 

 

 2 - minútovým    kolísavým    tónom sa počas  krízovej situácie vojna 

a vojnový stav  vyhlasuje  aj ohrozenie v prípade možného  vzdušného 

napadnutia územia štátu 

  

 Varovanie  obyvateľstva  a  vyrozumenie  osôb sa technicky zabezpečujú 

 sieťou sirén, ktorú tvoria sirény a systém ich ovládania, 

 prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania, 

 miestnymi informačnými prostriedkami obce, 

 systémami automatizovaného vyrozumenia. 

 

 

      Varovný signál sa ihneď po jeho skončení dopĺňa slovnou informáciou vo  

vysielaní rozhlasových a  televíznych staníc alebo v miestnych  informačných  

prostriedkoch  obce.  Slovná informácia obsahuje 

 a) deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, 

 b) údaje o zdroji ohrozenia, 

 c) údaje o druhu ohrozenia, 

 d) údaje o veľkosti ohrozeného územia, 

 e) základné pokyny pre činnosť obyvateľstva. 

 

 

 Varovanie signálmi civilnej ochrany: 
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      Aktualizácia vykonaná 15.2.2019 

ADRESA MAJITEĽ  SIRÉNY SIRÉNA č. TYP ROK OVLÁDANIE Správca, Druh 

ZÁST. vlastník domu ovládania

 Sklodowskej 2 Sekcia IZSCO MV SR BAV-001 DS-977 1985 RO/RDS SBD V 3 1

 Medveďovej 32 Sekcia IZSCO MV SR BAV-002 DS-977 1980 RO/RDS Váš správca 3 2

 Mamateyova 9 Sekcia IZSCO MV SR BAV-003 DS-977 1982 RO/RDS SBD V 3 3

 Šustekova 7 Sekcia IZSCO MV SR BAV-004 DS-977 1982 RO/RDS 3 4

 Lachova 4 Sekcia IZSCO MV SR BAV-005 DS-977 1985 RO/RDS BPP s.r.o. 3 5

 Furdekovej 2 Sekcia IZSCO MV SR BAV-006 DS-977 1980 RO/RDS 3 6

 Osuského 36 Sekcia IZSCO MV SR BAV-007 DS-977 1985 RO/RDS SBD V 3 7

 Rovniankova 14 Sekcia IZSCO MV SR BAV-008 1200T 2001 RO/RDS Váš správca 3 8

 Hrobákova 15 Sekcia IZSCO MV SR BAV-009 DS-977 1985 RO/RDS H-PROBYT s.r.o. 3 9

 Bradáčova 1 Sekcia IZSCO MV SR BAV-010 DS-977 1985 RO/RDS 3 10

 Topoľčianská 17 Sekcia IZSCO MV SR BAV-011 DS-977 1985 RO/RDS BSS s.r.o. 3 11

 Znievska 19 Sekcia IZSCO MV SR BAV-012 DS-977 1986 RO/RDS VSD 3 12

 Lietavská 15 Sekcia IZSCO MV SR BAV-013 DS-977 1985 RO/RDS BPP s.r.o. 3 13

 Krásnohorská 20 Sekcia IZSCO MV SR BAV-014 DS-977 1985 RO/RDS BPP s.r.o. 3 14

 Jasovská 45 Sekcia IZSCO MV SR BAV-015 DS-977 1985 RO/RDS SBD V 3 15

 Vigľašská 21 Sekcia IZSCO MV SR BAV-016 DS-977 1985 RO/RDS SBD V 3 16

 Budatínska 27 Sekcia IZSCO MV SR BAV-017 DS-977 1985 RO/RDS 3 17

 Smolenická 3 Sekcia IZSCO MV SR BAV-018 DS-977 1985 RO/RDS BSS s.r.o. 3 18

 Iľjušinova 14 Sekcia IZSCO MV SR BAV-019 DS-977 1985 RO/RDS PSS s.r.o. 3 19

 Fedinova 24 Sekcia IZSCO MV SR BAV-020 DS-977 1986 RO/RDS H-PROBYT s.r.o. 3 20

 Villova 7 Sekcia IZSCO MV SR BAV-021 DS-977 1980 RO/RDS SBD V 3 21

 Kopčianská 20 Sekcia IZSCO MV SR BAV-022 DS-977 1980 RO/RDS 3 22

 Wolkrova  43 Sekcia IZSCO MV SR BAV-026 ECN600 1998 RO/RDS H-PROBYT s.r.o. 3 23

 Kopčianská 80 Sekcia IZSCO MV SR BAV-028 600T 2001 RO/RDS 3 24

 Hálova 8 Sekcia IZSCO MV SR BAV-029 600T 2001 RO/RDS SBD V 3 25

 Lenardova 6 Sekcia IZSCO MV SR BAV-030 1200T 2001 RO/RDS SBD V 3 26

 Mánesovo nám. 5 Sekcia IZSCO MV SR BAV-031 1200T 2001 RO/RDS SBYT 3 27

 Lachova 39a Sekcia IZSCO MV SR BAV-032 600T 2003 RO/RDS 3 28

Einsteinova 27 Sekcia IZSCO MV SR BAV-034 P 1200T20152015 RO/RDS Aupark Tower 3 29

Poznámka : Druh ovládania

 - "1" elektromotorická siréna ovládaná miestne

 - "2" elektromotorická siréna ovládaná diaľkovo

 - "3" elektronická siréna ovládaná diaľkovo

 - "4" elektronická siréna AUS v priestore ohrozenom NL ovládaná diaľkovo

 - "5" elektronická siréna AUS v priestore ohrozenom vodou ovládaná diaľkovo

 - "6" elektromotorická siréna AUS ovládaná diaľkovo  

 

Poruchy sirén 
V len v pracovnej dobe 09610/46321, mobil 0908/880734. 
V mimopracovnej dobe nahlásiť pevná linka +421 2 48593820, +421248593821 – operátor linky 
tiesňového volania 112. 

 Rozmiestnenie sirén v Petržalka 
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 sústrediť všetky dostupné informácie o mimoriadnej udalosti, 

 ujasniť si čo treba robiť a stanoviť opatrenia,  

 vydať úlohy členom krízového štábu, 

 začať organizovať poskytnutie okamžitej a nevyhnutnej pomoci postihnutým 

obyvateľom ( § 3 ods. 4 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.)  

 silami a prostriedkami, ktoré má Petržalka k dispozícii,  

 silami a prostriedkami právnických a fyzických osôb 

     najmä:  

 Ak je nutné, zabezpečiť poskytnutie rýchlej lekárskej pomoci. 

 Ak je nutné, zabezpečiť  vypnutie  vody,  plynu  a elektriny  v 

ohrozenom priestore k predchádzaniu vzniku druhotných následkov. 

 Ak je nutné, zabezpečiť napr. stráženie majetku (domu) políciou. 

 Ak je nutné zabezpečiť evakuáciu a núdzové ubytovanie 

a stravovanie.      

 Zapisovať prijaté a odoslané správy a informácie. 

 Ak je nutné, vyhlásiť mimoriadnu situáciu. 

 Ak je mimoriadna udalosť väčšieho rozsahu, ktorú Petržalka nie je 

schopná vlastnými silami a prostriedkami zvládnuť a zabezpečiť, 

organizovanie záchranných prác riadi krízový štáb Okresného úradu 

úradu v Bratislave alebo krízový štáb hlavného mesta SR Bratislava.    
 

         mimoriadnu situáciu vyhlasuje:        Okresný úrad  

                              obec (Hl. mesto SR Bratislava ak sú zasiahnuté 2 a viac MS častí) 

                                                                     mestská časť          

         evakuáciu (podľa vyhlášky MV SR č. 328/2012 Z. z.) 

organizuje a riadi vyhlasuje,:                      Okresný úrad  

                                                                        obec   

                                                                        mestská časť                                                                                                                                                                                                   

                                                       

?  ?  ? 

?????? 

        

????    

 VVC spustilo sirény.  Čo robiť ďalej ? 

 Činnosť a úlohy krízového štábu 
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 § 3 ods. 2  zák.  NR SR č 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane  obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov stanovuje, citujem:  

 

         Na  účely tohto  zákona sa mimoriadnou udalosťou  rozumie živelná 

pohroma,  havária,  katastrofa, alebo teroristický útok, pričom   

 a) živelná  pohroma je mimoriadna  udalosť, pri  ktorej  dôjde  k nežiaducemu   

uvoľneniu  kumulovaných   energií  alebo  hmôt  v dôsledku nepriaznivého pôsobenia  

prírodných síl, pri ktorej  môžu  pôsobiť nebezpečné  látky alebo  pôsobia ničivé 

faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok, 

 b) havária  je  mimoriadna  udalosť,  ktorá  spôsobí  odchýlku od     ustáleného 

prevádzkového stavu, v  dôsledku čoho dôjde k úniku  nebezpečných látok alebo k  

pôsobeniu iných ničivých faktorov,   ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na 

majetok, 

 c) katastrofa je mimoriadna udalosť,   pri   ktorej   dôjde  k narastaniu ničivých  

faktorov  a  ich  následnej  kumulácii  v dôsledku živelnej pohromy a havárie. 

 

 

 

 

 Ďalej v prílohe: -  záznamník prijatých a odoslaných správ, 

              -   príkaz starostu na riešenie krízovej situácie, 

              -   vzory vyhlásenia evakuácie a mimoriadnej situácie, 

               -   aktualizovaný prehľad právnych predpisov 

 

     Čo to vlastne je, tá 

„mimoriadna udalosť“? 



       
      MIESTNY ÚRAD MEČSTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA - PETRŽALKA 
        

      Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
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Vlastný vzor 

Príkaz 

 starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č.  .... /2019 

             Dňa ........... o ....... hod. došlo v mestskej časti Bratislava-Petržalka  na ulici  

.......................k mimoriadnej udalosti -  

......................................................................................................................................... 

Na riešenie vzniknutej situácie a k odstráneniu následkov prikazujem: 

1. Cestou varovacieho a vyrozumievacieho centra odboru krízového riadenia 

Okresného úradu Bratislava zariadiť spustenie   zvukového  signálu  všeobecná  

výstraha  a varovať obyvateľstvo v lokalite ......................   

Oboznámiť obyvateľstvo ohrozeného  územia so vzniknutou situáciou a ďalším 

postupom 

                                        vykoná: 

2. Zabezpečiť  v spolupráci s PZ SR opustenie   ohrozeného   priestoru  

obyvateľstvom.    Organizovať vyvedenie v smere ................................. 

                                        vykoná: 

3. Zabezpečiť   vypnutie  elektriny,  plynu  a  vody  v  ohrozenom    priestore 

                                        vykoná: 

4. Poskytnúť   núdzové  ubytovanie a zásobovanie  postihnutému  obyvateľstvu  v    

priestoroch  telocviční základných škôl.............................. 

                                        vykoná: 

5. Organizovať zabezpečenie  stravovania postihnutého obyvateľstva    v 

zariadeniach školských jedální ................................................ 

                                        vykoná: 

6. Priebežne informovať obyvateľstvo s vývojom situácie 

7. Informovať o riešení situácie Okresný úrad Bratislava a Hl . m. SR Bratislava  

V Bratislave dňa ........2019                             

                                                                                                   

starosta 
 

 



       
      MIESTNY ÚRAD MEČSTSKEJ ČASTI  BRATISLAVA - PETRŽALKA 
        

      Kutlíkova 17, 852 12  Bratislava 
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Prehľad vydaných a prijatých správ 

P.č. Dátum Čas O b s a h    s p r á v y Od koho 

telef. číslo 

Komu 

telef. číslo 

Prevzal 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       
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                         Číslo:         /2019 
 

                                                                             V l a s t n ý  

V Z O R  

                                                                   

          Podľa §   15 ods. 1 písm. j,  zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov  a čl. 52  písm. k, Štatútu hlavného mesta 

SR Bratislavy 

 

 mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

v y h l a s u j e  
 

na svojom území 

 

m i m o r i a d n u    s i t u á c i u . 

 

     Vyhlásenie mimoriadnej situácie je odôvodnené skutočnosťou, že dňa .... o .... 

hodine   ........................................ 

 

... popísať stručne  čo sa stalo. 

 

... situácia je spôsobilá ohroziť život, zdravie a majetok občanov. 

 

 

 

V Bratislave dňa ........2019                             

                                                                                                   

 

starosta 
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                          Číslo:         /2019 

                                                                                                     V l a s t n ý 

V Z O R                                                                    

Podľa § 15 ods. 1 písm. g, zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov, §-u 2 vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 328/2012 Z. z. a čl. 52 písm. h, Štatútu hlavného mesta SR 

Bratislavy na základe vzniku  (alebo nebezpečenstva vzniku) mimoriadnej udalosti 

(druh, charakter mimoriadnej udalosti) 

 

mestská časť Bratislava-Petržalka 

 

v y h l a s u j e 

 

na svojom území 

 

(krátkodobú - dlhodobú)  e v a k u á c i u  

 

     Obyvatelia a osoby, ktoré sa nachádzajú v ohrozenom území okamžite opustia  

priestor ohraničený ulicami .................................. a presunú sa do priestoru 

........................... po trase ......... (v smere .............)   ktorá sa začne dňa ............... o 

.......... hodine. 

     Obyvatelia ohrozeného územia sa zhromaždia v evakuačnom stredisku na 

parkovisku ........., odkiaľ budú odvezení autobusmi do miesta určenia núdzového 

ubytovania. 
 

Poznámka:    

-- vyhlasujúci a riadiaci evakuáciu môže záväzné znenie doplniť 

týmito údajmi: 

 

a) časové obmedzenie pobytu osôb na ohrozenom území 

b) spôsob vykonania evakuácie 

c) pokyny týkajúce sa hmotnosti, obsahu, označenia a spôsobu prepravy batožiny, 

d)  rozmiestnenie a činnosť evakuačných zariadení, 

e) iné dôležité informácie pre ohrozené. obyvateľstvo napr: 

- druh a predpokladané následky mimoriadnej udalosti, 

                                                                                                                            

V Bratislave dňa      2019 

                

                                starosta          
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Aktuálny prehľad právnych predpisov, ktoré upravujú  oblasť civilnej ochrany 

a krízového riadenia k 25.1.2019. 

Kkrízové riadenie, obrana štátu  

ÚZ    NR  SR  č. 227/2002  Z. z.     o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení 
neskorších predpisov. 

Zákon NR SR  č.  319/2002 Z. z.   o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších 

predpisov.  

Zákon NR SR  č.  321/2002 Z. z.   o ozbrojených silách SR v znení neskorších 

predpisov. 

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

vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov.  

Zákon  NR SR  č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového 

stavu. 

Zákon NR SR  č.  570/2005 Z. z.   o brannej povinnosti a o zmene a doplnení                                                     

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákon NR SR č. 378/2015 Z.z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

Metodický pokyn ministra obrany SR 

republiky č. 2/2016. 

ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn ministra 

obrany SR č. 2/2015 o realizácii oslobodenia 

občanov, ktorým vznikla branná povinnosť od 

výkonu, od výkonu mimoriadnej služby a 

alternatívnej služby. 

  

Hospodárska mobilizácia  

Zákon NR SR 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. 

Zákon NR SR č. 170/2001 Z.z o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o 

riešení stavu ropnej núdze v znení neskorších 

predpisov. 

Zákon NR SR č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona           

č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za 

užívanie vymedzených úsekov pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Vyhl. MH SR č. 385/2011 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 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. 

Vyhl. MH SR č. 473/2011 Z. z Podrobnosti o predaji životne dôležitých výrobkov 

alebo životne dôležitých tovarov s využitím 

mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných 

oprávneniach.  

Vyhl. MH SR č.543/2011 Z. z. ktorou sa vykonávajú podrobnosti o náležitostiach 

písomného príkazu na určenie subjektu hospodárskej 

mobilizácie v období krízovej situácie.  

aspi://module='ASPI'&link='569/2005%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='378/2015%20Z.z.'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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Vyhl. MH SR č. 552/2011 Z. z o podrobnostiach výdavkov na hospodársku 

mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu. 

Vyhl. M ŽP SR č. 220/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní 

pitnou  vodou na obdobie krízovej situácie. 

Metodické usmernenie,  

č. 13840/2017-1020-04494 

zo dňa 20.01.2017, ktorým sa upravuje postup pri 

uplatňovaní požiadaviek na úhradu výdavkov na 

hospodársku mobilizáciu (zrušilo predchádzajúce 

Metodické usmernenie č. 853/2014-1020 zo dňa 

4.11.2014. ). 

Metodické usmernenie,  

č. 27895/2016-1020-51389 

zo dňa 19.09.2016 systému zabezpečenia 

zásobovania životne dôležitými tovarmi pre 

obyvateľov postihnutých krízovou situáciou, ktoré 

nahradilo Metodické usmernenie č.:1832/2012-1010, 

ktoré dňa 19. novembra 2012 vydalo MH SR. 

Metodický pokyn č. 2/2016 ( č. spisu 27895/2016-1020-51386 zo dňa 19.9.2016) 

na spracovanie podkladov využiteľných  okresnými 

úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi a obcami 

a na popis činností vykonávaných okresnými úradmi 

v sídle kraja, okresnými úradmi, obcami a určenými 

predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých 

tovarov s využitím mimoriadnych regulačných 

opatrení v období krízovej situácie, ktorý nahradil 

metodický pokyn č. 4/2003 MH SR. 

Metodický pokyn Používateľská príručka k špecifickému aplikačnému 

programu jednotného informačného systému 

hospodárskej mobilizácie EPSIS JISHM. Núdzové 

plánovanie zdrojov verzia 0.036 Špecifické moduly 

obce. 

  

Civilná ochrana  

Zákon NR SR  č.   42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení                                               

neskorších predpisov. 

Zákon NR SR č. 128/2015 Z. z. Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť 

od 1.8.2015 ruší zák. č. 261/2002 Z. z. a V MŽP č. 

489/2002 Z. z. a V MŽP č 490/2002 ). 

Zákon NR SR č. 129/2002 Z. z.   o integrovanom záchrannom systéme v znení                                                  

neskorších predpisov. 

Nariadenie vlády SR  č.130/1994 Z. z. o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu                                                 

na zdraví alebo smrť, v súvislosti s pomocou 

poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MV SR č. 532/2006 Z. z o podrobnostiach na zabezpečenie 

stavebnotechnických požiadaviek a technických 

podmienok zariadení civilnej                                                  

ochrany v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z. z.   o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred 

účinkami nebezpečných látok v znení neskorších 

predpisov. 

Vyhláška MV SR č. 328/2012  Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii. 
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Vyhláška MV SR č.303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnej ochrany o 

v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia                                                  

s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších 

predpisov. 

Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a                                                  

prevádzkových podmienok informačného systému 

civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, 

Vyhláška MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác                                                 

a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení 

neskorších predpisov. 

Vyhláška MŽP SR č.490/2002 Z. z o bezpečnosť. správe a o havarijnom pláne v znení                                                   

neskorších predpisov. 

Vyhláška MV SR č. 599/2006 Z. z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na                                                  

civilnú ochranu obyvateľstva z prostriedkov štátneho 

rozpočtu. 

Nariadenie vlády SR č. 355/2006  Z. z. o  ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi                                                   

s expozíciou chemickým faktorom pri práci. 

Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej 

ochrany MV SR o uplatňovaní náhrady skutočných 

výdavkov na CO obyvateľstva z prostriedkov 

štátneho rozpočtu, prostredníctvom rozpočtovej 

kapitoly MV SR 5/XXVI/5, č. IZCO-48-44/25012. 

Metodické usmernenie č.65/2015 pre plánovanie a zabezpečovanie evakuácie v školách 

a školských zariadeniach v SR. (pozn.: Poslané 

v elektronickej podobe na všetky ZŠ 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Petržalka). 

  

Civilná ochrana – ochrana pred 

povodňami. 

 

Zákon NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred  povodňami.  

Vyhláška MŽP SR č. 204/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní 

predpovednej  povodňovej služby.  

Vyhláška MŽP SR č. 252/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní 

priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných 

správ o priebehu povodní, ich následkoch 

a vykonaných opatreniach.  

Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu 

povodňových  plánov a postup ich schvaľovania. 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, 

životného prostredia a regionálneho 

rozvoja Slovenskej republiky č. 419/2010 Z. 

z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní 

máp povodňového ohrozenia a máp povodňového 

rizika,  o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, 

prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní             

a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na 

mapách. 

Vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní 

výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, 

povodňové záchranné práce a povodňových škôd. 
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Súvisiace právne  predpisy  

Zákon č.345/2012 Z.z.   z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v 

miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Zák. č. 180/2013 Z. z.   o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

 

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších  

predpisov, 

Zákon č. 416/2001 Z. z o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej 

správy na obce a na vyššie územné celky  

 

Štatút hl. m. SR Bratislavy v znení neskorších zmien a dodatkov. 

  

  

 
 

 

 

 
Spracoval: 

Mgr. Anton Dzurdzík v.r. 

 

____________________ 

Kancelária starostu 

referát krízového riadenia  

 


