
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 25.04.2019         bod: 5 
 
 

5. Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 
a stav CO na území mesta  

 
 
PREDKLADÁ:  Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok   
SPRACOVALA:  PaedDr. Marcela Vargová, metodik školského úradu 
     
 
Uznesenie MsR č. 2-58/2019 zo dňa 16.04.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v 
predloženom znení, s pripomienkami:  
 

- Informovať ľudí o možnej havárii a spôsobe ochrany obyvateľstva 
- Doplniť praktický materiál ako prílohu do ďalšieho MsZ 
- Mapa CO  
- P. Grell odporúča osloviť na spoluprácu Romana Šmahovského 
- Nahlásiť farbu kontajnerov HAZZ Pezinok 
- Vo výhľade uvažovať s cvičením - modelová situácia  

 
 
 

UZNESENIE MsZ č.  - ....../2019 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  

v znení neskorších predpisov  
 

schvaľuje 
 

Hlavné úlohy civilnej ochrany na rok 2019 a stav CO  
na území mesta  

 
v znení predloženého dokumentu 

 
 
 
 
a) bez pripomienok 
b) s týmito pripomienkami 
 
 
 
 



Stav civilnej ochrany na území Mesta Pezinok a krízový štáb Mesta Pezinok 
 
Stručná  charakteristika Mesta Pezinok: 

Poloha územia mesta Pezinok 

Územie mesta Pezinok sa nachádza v juhozápadnej časti SR a zaberá severovýchod okresu Pezinok.  
Na severe  susedí s Vinosadmi, na východe so Šenkvicami, na juhu s Viničným a Slovenským 

Grobom, na  západe so Svätým Jurom a s Limbachom. Mesto Pezinok  zaberá rozlohu 72,76 km2 
Územie mesta vypĺňajú odlišné geomorfologické  celky, pohoria Malé Karpaty a Podunajská rovina. 

Významné, chránené a  prírodné územia v meste Pezinok sú tvorené:     

1. Chránenou krajinnou oblasťou (CHKO) Malé Karpaty, 
2. Zámockým  parkom  v Pezinku.                                                                   

Celková výmera katastra mesta Pezinok:    

Celková výmera katastra mesta Pezinok je 72,76 km2  z toho je :    

 
a)  poľnohospodársky fond                     22,05 km2 

 

- v tom orná pôda                       9,64 km2    
- vinice                                      9,00  km2  

          - záhrady a sady                         0,78  km2    

                   - trval. tráv. porasty                       2,63 km2  
                                                           

b)  lesný fond                                        39,44  km2 

c)  vodný fond                                         0,83  km2 
d)  ostatné plochy                                   10,44 km2 
              - v tom zastavané plochy             6,83 km2 
 
 
Z hospodárskych odvetví je zastúpené strojárstvo, stavebníctvo, výroba stavebných hmôt, 
drevovýroba, výroba vína a chemická výroba.   
      Na území mesta sídlia úrady okresu Pezinok, Okresný úrad Pezinok, Špecializovaný súd, 
zastúpené sú takmer všetky finančné ústavy, poisťovne, veľkopredajne, základné a stredné 
školy, školské zariadenia, poliklinika, nemocnica,... 
 
 
Z hľadiska zabezpečenia obyvateľstva mesta prostriedkami individuálnej ochrany je štruktúra 
obyvateľstva členená pre potreby CO nasledovná:   
 
Celkový počet obyvateľov  (evidencia k 31.12.2018)  24 931 
z toho: 

- počet detí od 0 – 14 rokov              4 648   
- počet dospelých  15 – 59 rokov     15 235        
- počet seniorov 60 – 100 rokov 5 048    
 



Plnenie úloh v oblasti CO a krízového štábu Mesta Pezinok 
Plnenie úloh vyplývajúcich z Hlavných úloh civilnej ochrany v roku 2018. Úlohy sa plnili priebežne:  

 
Krízový štáb Mesta Pezinok 
a) V roku 2018 boli aktualizované údaje v  KŠ Mesta Pezinok.  

Príloha č.1a   Zoznam členov krízového štábu CO Mesta Pezinok 
Príloha č.1b   Plán vyrozumenia členov krízového štábu a sekretariátu krízového štábu OÚ  
Pezinok 

 
b) Odborná príprava Krízového štábu a evakuačnej komisie Mesta Pezinok bola zabezpečená fy 

Safenar, s.r.o. - Ing. Rastislavom Gašparovičom - dňa 30.01.2019.  
 

c) Zasadnutie Krízového štábu Mesta Pezinok bolo iniciované dňa 23.01.2019 predsedom KŠ v Meste 
Pezinok, Ing. arch. Igorom Hianikom, prostredníctvom tajomníka KŠ PaedDr. Marcely Vargovej 
na preverenie spojenia s KŠ v Meste Pezinok. V stanovenom termíne a čase bolo nadviazané 
spojenie s každým členom KŠ.     
1. Analýza možnosti vzniku mimoriadnej situácie v teritóriu Mesta Pezinok pri povodni a požiari. 

Aktualizácia Povodňového plánu Mesta Pezinok k januáru 2019. 
      Príloha č.2 Najdôležitejšie telefónne čísla, ktoré je možné využiť pri riešení krízovej alebo 

mimoriadnej situácie. 
2. Spracovanie a predkladanie informačného systému Mesta Pezinok a Metodika činnosti KŠ Mesta 

Pezinok po vzniku mimoriadnej situácie. Aktualizácia KŠ a  Metodiky činnosti KŠ. 
 
Plán ukrytia obyvateľov  mesta Pezinok. 
• Celkový počet  obyvateľov Mesta Pezinok na základe štatistických údajov z matriky k  31.12.2018 

je 24 931 obyvateľov.  Na území mesta sú vybudované a evidované dva plynotesné úkryty 
s kapacitou 140 ukrývaných osôb. Úkryty sú situované do pivničných  bytových domov  na 
Záhradnej ulici č.26 a č.30. Zabezpečenie ukrytia v týchto úkrytoch predstavuje len cca. 0,6% 
obyvateľov v meste Pezinok.  

    Plynotesné úkryty mesta Pezinok: 
             Úkryt:                 Záhradná 26                                 Záhradná 30 
             Ev. číslo              0107001                                         0107002 
             Filtr. Zar.          FVZ 200 C60                                 FVZ 200 C60 
             Rev.FVZ                2009,2018                                   2009,2018 
             Rev.el.                    2014,2018                                  2014/2018 

Revízie technológie plynotesných úkrytov a elektrických zariadení boli realizované 04.04.2018.  

• Na území mesta je evidovaných 728 objektov, ktorých suterénne priestory môžu byť po úpravách 
hodnotené ako jednoduché úkryty budované svojpomocne. Jednoduché úkryty budované 
svojpomocne /JUBS/ sa realizujú v suterénnych, resp. prízemiach objektov jednotlivých zariadení.  
Podmienky pre realizáciu sú upravené vo vyhláške č.532/2006 Z. z.    

• Mesto Pezinok nie je v zásahovom pásme jadrového zariadenia Jaslovské Bohunice. 
Plán ochrany obyvateľstva je rozpracovaný pre oblasť: 
 
 a) Varovanie - je zabezpečené pre všetkých obyvateľov Mesta Pezinok. Informácie sú dostupné na 

internete www.pezinok.sk. Informáciu je možné sprostredkovať aj cez Mestskú políciu v Pezinku, 
ktorá vlastní jeden ručný megafón a štyri megafóny ako súčasť motorových vozidiel mestskej 
polície, ďalej sirénou umiestnenou v budove MsÚ Pezinok. 

     Vyrozumenie – v prípade potreby je zabezpečené vyrozumenie: zamestnancov MsÚ Pezinok, 
krízového  štábu  CO, mestského zastupiteľstva, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Pezinok; právnických osôb na teritóriu Mesta Pezinok.  



b) Plán záchranných prác pri povodniach je spracovaný v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z.z. 
o ochrane pred povodňami a vyhláškou MŽP SR č. 261/2010 Z. z. Tento plán je schválený 
a pravidelne aktualizovaný v zmysle zákona, naposledy v januári 2019. 

       
Kontroly vykonané v roku 2018: 

1. Okresný úrad Bratislava odbor krízového riadenia – na základe §8, ods. 1, písm. g) zákona č. 
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 
v znení neskorších predpisov vykonal kontrolu 12.10.2018 na úseku krízového riadenia, na úseku 
hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu.  
Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a interných predpisov vydaných na ich základe. V dôsledku toho sa protokol 
nevypracovával. 

2.  Okresný úrad Pezinok odbor krízového riadenia - kontrola v roku 2018 nebola vykonaná. 

3. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia krízového manažmentu civilnej ochrany - 
kontrola v roku 2018 nebola vykonaná. 
 
V Pezinku: 08.04.2019 
 

 
 
 Ing. arch. Igor Hianik 

                                      primátor  mesta 
Spracovala: PaedDr. Marcela Vargová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1a                                                                                                                                     
 

Prehľad členov krízového štábu a plán vyrozumenia krízového štábu mesta Pezinok 
 

P. č. Názov organizácie 
Titul, meno, 

priezvisko, pracovné 
zaradenie 

Zaradenie 
v KŠ 

Spojenie 
Adresa trvalého 

bydliska Pracovná  
doba 

Mimopracovná 
doba 

1.  Ing. arch. Igor Hianik     

2.  Matúš Meňhart     

3.  
PaedDr. Marcela 
Vargová 

    

4.  Ing. Marián Šipoš     

5. 
 
 

Mgr. Mária 
Wagingerová 

    

6.  Ing. Juraj Pátek     

7.  Ing. Miroslav Čech     

8.  JUDr. Ľudovít Farbula     

9.  Vladimír Záleský     

10.  Mgr. Igor Glova     

 
 
 



Príloha č.1b    
 

Plán vyrozumenia členov krízového štábu a sekretariátu krízového štábu OÚ  Pezinok 
 
P.č. Funkcia Titul, meno, 

priezvisko 
Pracovisko Telefón/e-mail   Telefón  ���� 

1.  JUDr. Justín Sedlák 
 

   

2.  Ing. Jozef Hanáček  
 

   
 

3.  Mjr. Mgr. Pavol Juran 
 

  

4.  PhDr. Silvester 
Krištofík  

  

4.  Ing. Miroslav Hirko  
 

  
 



Príloha č.2 

Dôležité kontakty: 

 

 

Číslo tiesňového volania 112  
jednotné európske číslo tiesňového volania 

Číslo tiesňového volania - jednotné európske číslo tiesňového volania slúži na 

privolanie záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v prípade, 

keď je ohrozený ľudský život, zdravie, majetok alebo životné prostredie. Volať na číslo tiesňového 

volania 112 možno bezplatne a nepretržite 24 hodín denne z  akéhokoľvek telefónu –   pevnej linky, 

mobilu, telefónnej búdky. 

 

 

Mestská polícia 

 
 
 
 
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
033/690 11 82
159 - linka tiesňového volania 

 Odchyt psov  

  
 
0911 831 528 
 
  

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Meisslova 5, 902 01 Pezinok
0961 52 37 05 
 
 
158 - linka tiesňového volania 

 
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

Šenkvická 14, 902 01 Pezinok
096152 3101 

 
 

 

Hasiči  

 

Hasičský a záchranný zbor Ministerstva vnútra 

SR 

Hasičská 4, 902 01 Pezinok
033/640 30 62 (veliteľ zmeny hasič. stanice)
150 - linka tiesňového volania 

 
 

 
Zdravotná starostlivosť  

 

Mestská poliklinika

 

 
 
 

Ambulantná pohotovostná služba 

Hollého 2, 902 01 Pezinok
033/2424 + klapka
155 - linka tiesňového volania 

 

Bratislavská 85, 902 01  Pezinok 



 
 
 
 
 
 
 

Prevádzkovateľ: 
Pre deti a dorast: INT-PED s.r.o, Hollého 2, 902 
01 Pezinok
Pre dospelých: AS-Doctor s.r.o , Senecká 23, 
902 01 Pezinok 
Telefón: 0918 080 112
 
 
 

 

 Voda   
 
 Bratislavská vodárenská spoločnosť 

 

 0800/121 333 (dispečing - hlásenie porúch) 

 

 Plyn  
 
 Slovenský plynárenský podnik 

Stredisko distribúcie plynu 

 

 
 
Šenkvická cesta 3, 902 01 Pezinok 
033/642 23 42 (operátor), 0850 
269 269 

 

 
 Elektrina  
 Poruchy 0850/111 555 (dispečing) 

 
 Verejné osvetlenie 
 Poruchy nahlasovať na čísle: 

033/6901 501 (Mestský úrad Pezinok)
mimo pracovnej doby MsÚ na telefónnom čísle 
mestskej polície  - 159 

 
     
 
                   
Doprava 

 

Poškodenie štátnej cesty a dopravného značenia na nej        033/645 24 17, 640 27 92, 640 
94 70, 0903445 063 
                                                                                            (Regionálne cesty Bratislava 
a.s.) 

  

Poškodenie ostatných ciest, chodníkov                                    033/6901 501 (MsÚ Pezinok) 

či dopravného značenia na ich    

  

 



Mesto PEZINOK  
Radničné námestie č. 7,   902 14  Pezinok 

 
 
 
 
 
 
 

HLAVNÉ  ÚLOHY MESTA PEZINOK   
NA ÚSEKU  KRÍZOVÉHO RIADENIA,  

OCHRANY OBYVATEĽSTVA,   
HOSPODÁRSKEJ  MOBILIZÁCIE, OBRANY ŠTÁTU 

V ROKU 2019 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Ing. arch. Igor Hianik 
  primátor mesta                             

 
 
 
 
 
 V Pezinku 08.04.2019                                                    
 
Počet strán:    8            
                                                                           

 
 
 

 

 



V súlade s právnymi predpismi a  aktuálnymi potrebami  v záujme zvyšovania pripravenosti všetkých 
subjektov podieľajúcich sa na plnení úloh:   

- Na úseku krízového riadenia v zákone 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 obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,  

- Na úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

- Na úseku  hospodárskej mobilizácie v zákone 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, 

- Na úseku obrany štátu v zákone 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, 

- Na úseku ochrany pred povodňami v zákone č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, 

 

na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu  

v roku 2019 

stanovujem pre Mesto Pezinok tieto hlavné úlohy 

   

      Hlavné úlohy:    

1. Zabezpečiť vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a praktickej pripravenosti orgánov krízového 
riadenia - KŠ  na riešenie krízových situácií v Meste Pezinok.  V oblasti krízového riadenia, 
civilnej ochrany, ochrany pred povodňami, hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu 
skvalitniť súčinnosť a koordinačnú činnosť pri riešení krízových situácií v Meste Pezinok. 

2. V prípade zaradenia Mesta Pezinok v zmysle spracovaného zámeru cvičenia na príprave 
a vykonanie súčinnostného cvičenia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy podieľať sa na 
precvičení informačného systému civilnej ochrany po vzniku mimoriadnej situácie. 

3. Koordinovať a zabezpečovať činnosť pri ochrane pred povodňami. V prípade zistenia nových 
skutočností aktualizovať  dokumentáciu „ Povodňový plán záchranných prác Mesta Pezinok “. 

4. Pravidelne aktualizovať a dopĺňať údaje v databáze jednotného informačného systému         
hospodárskej mobilizácie – JISHM/ EPSIS. 

  5. Podieľať sa a zabezpečovať prevádzkyschopnosť systémov varovania  a vyrozumenia v Meste 
Pezinok, elektromotorické a elektronicky riadené sirény v  termíne stanovenom pre rok 2019.  

6.  Skvalitňovať informovanosť občanov mesta v súlade s § 15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. Neodkladne zabezpečiť  prenos informácií o mimoriadnej udalosti a 
mimoriadnej situácii  jednotlivým zložkám samosprávy. 

7.   V spolupráci s riaditeľmi ZŠ a právnickými osobami zaktivizovať spoluprácu pri realizácii súťaže: 
„ Mladých záchranárov CO“ na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok.  

8.  Zvýšiť zainteresovanosť vedúcich zamestnancov, krízového štábu Mesta Pezinok, právnických 
osôb a zamestnancov pri plnení úloh krízového riadenia a krízového plánovania v systéme 
hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania a civilnej ochrany obyvateľstva. 

Hlavné úlohy a opatrenia vychádzajú zo stanovených cieľov a v záujme koordinovaného postupu 
Okresného úradu Pezinok a samosprávy Mesta Pezinok pri zabezpečovaní spoločných úloh v oblasti 
CO a krízového manažmentu v roku 2019.  
 



V OBLASTI KRÍZOVÉHO RIADENIA 

1.  Vypracovať plán odbornej prípravy KŠ a evakuačnej komisie Mesta Pezinok v súčinnosti s OÚ 
Pezinok OKR na rok 2019.  

              Vykoná: Mesto Pezinok 
              Termín: 1x do roka 

 
2. Vykonať odbornú prípravu KŠ a evakuačnej komisie Mesta Pezinok odborne spôsobilou osobou.  

      Vykoná: Mesto Pezinok  
                                                                                                                                  Termín:  1x do roka 

 

3. Zaslať záznam o vykonaní odbornej prípravy krízového štábu okresného úradu Pezinok. 
                                                                                                             Vykoná: Mesto Pezinok 

                          Termín: po vykonaní prípravy 
 
4. Zabezpečiť účasť  na odborných zhromaždeniach určených pre zamestnancov samosprávy, ktoré 

budú zamerané na riešenie krízových situácií na jednotlivých úrovniach v oblasti krízového 
riadenia.     

                                                                                                               Vykoná: Mesto Pezinok
                                                                                                           Termín: priebežne       

             
5.    Priebežne vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu v Meste Pezinok, viesť dokumentáciu KŠ mesta   

a v prípade potreby pripravovať podklady na rokovanie KŠ Mesta Pezinok, KŠ OÚ Pezinok a Br 
OÚ Pezinok v období vzniku krízovej situácie. 

                                                                                                                        Vykoná: Mesto Pezinok 
                      Termín: priebežne 

                                                                                                                            

6.   V prípade zmien telefónneho,  mobilného spojenia alebo zmien v elektronickej  pošte vedenia 
MsÚ  Pezinok je potrebné o týchto skutočnostiach   písomne informovať  OKR OÚ Pezinok. 
Zmenu vykonať aj v dokumentácii  KR  a tým spresňovať systém vyrozumenia  členov KŠ Mesta 
Pezinok.  

               Vykoná: Mesto Pezinok 
Termín: priebežne 

 
 
V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY, CIVILNÉHO NÚDZOVÉHO PLÁNOVANIA, 
HUMANITÁRNEJ POMOCI A OCHRANY PRED POVODŇAMI 

 
A. Varovanie a informačná služba 

 
1. Organizačne a technicky zabezpečiť pravidelné  preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov 

varovania v roku 2019 podľa termínovníka zverejneného na webovom sídle mesta. Pred 
vykonaním prvého  preskúšania elektromotorických sirén informovať obyvateľstvo  mesta  
o vykonaní skúšok prevádzkyschopnosti elektromotorických sirén v roku 2019. 

     V prípade zistenia nefunkčnosti sirény, informovať o tejto skutočnosti OÚ Pezinok Odbor  KR 
033/641 22 64 do 13,00 hod. v deň vykonania  skúšky sirény.  Ak je   siréna  funkčná, informácia 
pre OÚ  Pezinok OKR sa  nepredkladá.  Funkčnosť elektronických sirén sa kontroluje automaticky.  

 
                                   Vykoná: Mesto Pezinok 
                                    Termín: priebežne  

 

2. Sledovať a využívať podklady z internetovej stránky ministerstva vnútra,  OÚ Pezinok Odbor KR 
a následne aktualizovať CO informácie na www.pezinok.sk 

                                                                   Vykoná: Mesto Pezinok 
                                    Termín: priebežne  



 
 
3. Po prijatí informácie od OÚ Pezinok odbor KR alebo koordinačného strediska IZS OÚ Bratislava 

odbor krízového riadenia následne  zabezpečiť varovanie obyvateľstva signálom „Všeobecné 
ohrozenie“ pri vyhlásení 3. stupňa  mimoriadnej situácie:  (povodeň, snehová kalamita, námraza, 
nepriaznivé poveternostné podmienky, zosuv pôdy, priemyselnej havárie, únik nebezpečných látok 
a pod.) 
                                                                                                                        Vykoná: Mesto Pezinok 

                                     Termín: priebežne
  

 
4. Aktualizovať: 

• plán vyrozumenia a spojenia na teritóriu mesta Pezinka, 
• plán ochrany obyvateľstva pre prípad vzniku  mimoriadnej udalosti na teritóriu mesta Pezinok,  
• povodňový plán záchranných prác mesta Pezinok, 
• prehľad o zabezpečení ukrytia obyvateľstva na teritóriu  mesta Pezinok, 
• dokumentáciu plánu evakuácie v súlade s vyhláškou   MV  SR č. 328/2012  Z. z.  v znení    

neskorších predpisov a pokynov, 
• dokumentáciu núdzového ubytovania a núdzového zásobovania obyvateľstva. 

                 Vykoná: Mesto Pezinok 
                                    Termín: priebežne  

 
 

 
 
B.  Plány ochrany obyvateľstva 

1. Plniť úlohy spojené so zabezpečením zverejňovania informácií podľa § 15a zákona NR SR č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

Vykoná: Mesto Pezinok 
 Termín: priebežne 

                                                                  

2. Viesť prehľad o odborných prehliadkach technologických zariadení využívaných pre potreby CO 
a vykonávať pravidelnú údržbu a revíziu zariadení.            

                          Vykoná: Mesto Pezinok 
 Termín: priebežne 

3. Pravidelne pripravovať členov evakuačných komisií, evakuačných zariadení a ďalších osôb 
podieľajúcich sa na evakuácii.                                            

Vykoná: Mesto Pezinok 
                                                                    Termín: priebežne 

4. Aktualizovať plány evakuácie, pričom klásť dôraz na odborné zabezpečenie evakuácie na základe 
zistených nedostatkov po praktickom precvičení  členov evakuačných komisií. 

       
                                                                  Vykoná: Mesto Pezinok 

                                                                                                Termín: do 28. februára 2019 
 

5. Aktualizovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva najmä v časti protiradiačných, 
protichemických a protibiologických opatrení podľa členenia vyplývajúceho z novej úpravy 
obsahu dokumentácie vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. 

                                                                                                                Vykoná: Mesto Pezinok 
                             T : do 28. februára 2019 

 
6. Školy patriace do zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok vykonajú aktualizáciu plánu 

evakuácie vo svojej dokumentácii v súlade s metodickým usmernením č. 65/2015 pre plánovanie a 
zabezpečenie evakuácie v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike.  



 
                                                                                            Vykoná: Mesto Pezinok 

                                                                   Termín: priebežne podľa pokynov MŠ SR 

 

7. Aktualizovať databázu kontaktných údajov na realizáciu opatrení varovania obyvateľstva  
      a vyrozumenia osôb.                                                                                          

           Vykoná: Mesto Pezinok 
                                                                                                                   Termín: priebežne       

 

 

NA ÚSEKU HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE 
 
1. Zaslať na OÚ Pezinok odbor KR  aktualizované prehľady údajov z dokumentácie „Opatrenia na 

zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov 
s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas KS na území obce  “  

                                                                                                Vykoná: Mesto Pezinok 

          priebežne 

2. Aktualizovať „Dokumentáciu Mesta Pezinok pri plnení úloh na úseku HM“. 
          Vykoná: Mesto Pezinok 

       Termín: priebežne 

3. Zaslať na OÚ  Pezinok  odbor KR aktualizované prehľady údajov z „Dokumentácie obce pri plnení 
úloh na úseku HM“   

          Vykoná: Mesto Pezinok 
         Termín: priebežne 

4.Spolupracovať s OÚ  Pezinok  odbor KR pri napĺňaní a aktualizácii určených databáz špecifického 
aplikačného programu jednotného informačného systému HM -  EPSIS.  

          Vykoná: Mesto Pezinok 
          Termín: do 31.05.2019 

 

5.Spolupracovať s OÚ  Pezinok  odbor KR k pri vykonávaní opatrení HM podľa § 5 písm. e), f), r) 
alebo t) zákona č. 179/2011 Z. z. o HM. 

 Vykoná: Mesto Pezinok 
                     Termín: priebežne 

 
 

6.Zúčastniť sa odbornej prípravy, ktorú vykonáva Okresný úrad Pezinok pre členov komisií MRO obcí 
v okrese Pezinok. 

 
                                                                                                                 Vykoná: Mesto Pezinok 

 Termín: priebežne 
 

NA ÚSEKU OBRANY ŠTÁTU 
 
1. Viesť prehľad o právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch a fyzických osobách, 

ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť  poskytnúť vecné 
prostriedky, ubytovanie a pracovná povinnosť. 

                                                                                                         Termín : priebežne 
 



2. Navrhovať OÚ Bratislava Odbor KR fyzické osoby,  ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového 
stavu uložená pracovná povinnosť a vedie ich evidenciu.    

                              
Vykoná: Mesto Pezinok 

Termín: priebežne  
V čase vojny, alebo vojnového stavu: priebežne 

3. Zaslať na OÚ Pezinok : 
- prehľad o nehnuteľnostiach  
- evidenciu pracovných strojov  
- pracovné stroje vhodné a technicky spôsobilé na zabezpečenie úloh obrany štátu  
 

 Vykoná: Mesto Pezinok  
                                                                                              Termín: do 13.06.2019 

 
4.  Poskytnúť OÚ Pezinok 

- menný zoznam občanov – mužov, ktorí majú trvalý pobyt v mieste stáleho bydliska     
a v kalendárnom roku dovŕšia 18 rokov veku.  

                                                                          Vykoná: Mesto Pezinok  
                                                                                              Termín: do 30.06.2019 

 

5. Oznámiť OÚ Pezinok zmenu adresy trvalého pobytu občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, 
úmrtie občana, ktorému vznikla branná povinnosť, alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho. 

                                                                                                Vykoná: Mesto Pezinok  
                                                                                                Termín: priebežne  

 

6. Vykonať aktualizáciu doručovateľov Mesta Pezinok  v systéme doručovania povolávacích 
rozkazov na výkon MS, povolávacie rozkazy na výkon AS a jednotlivých rozhodnutí vydávaných 
OÚ Pezinok odbor KR a zoznamy zaslať na  OÚ Bratislava odbor KR.      

                                                                                     Vykoná: Mesto Pezinok 
                                                                                                 Termín: priebežne 

 

7. Zaslať na OÚ Bratislava a OÚ Pezinok menný zoznam zamestnancov oslobodených od výkonu MS 
a AS (v prípade potreby). 

Vykoná: Mesto Pezinok 

Termín: do 31.01.2019 
 

8. Aktualizovať dokumentáciu mesta na úseku KR a obrany štátu v zmysle pokynov z OÚ Pezinok 
Odbor KR           

                                                                                        Vykoná: Mesto Pezinok 
Termín: podľa pokynov 

 
 
                                                                                        

                     V oblasti integrovaného záchranného systému 
1) Zabezpečiť predkladanie pravidelných a nepravidelných informácií OÚ Pezinok o ohrození 

alebo o vzniku mimoriadnej udalosti v súlade s vyhláškou MV SR č. 388/2006 Z. z. v znení 
neskorších predpisov o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových 
podmienok informačného systému CO.                                                 Vykoná: Mesto Pezinok                                     

                                              T: priebežne 
2) Priebežne aktualizovať kontaktné údaje pre zabezpečenie úloh varovania, vyrozumenia 

a spojenia a zasielať ich na  koordinačné stredisko  IZS.  
                                                                                                                  Vykoná: Mesto Pezinok                                     

                                              T: priebežne 



 
3) Vykonávať pravidelnú aktualizáciu síl a prostriedkov v súčinnosti s OKR OÚ Pezinok, KS 

IZS a ostatnými záchrannými zložkami.  
                                                                                                                   Vykoná:Mesto Pezinok                                     

                                              T: priebežne 
 

 

Za plnenie úloh v stanovených termínoch zodpovedá primátor Mesta Pezinok.  

Plnenie a kontrolu zabezpečí poverený zamestnanec pre CO a KR v Meste Pezinok. 

 

SPOJENIE   

Pre prípad riešenia možnej mimoriadnej udalosti na území Mesta Pezinok a územia obvodu Pezinok:  

OÚ Pezinok odbor KR  denne určuje jedného zamestnanca do služobnej pohotovosti.  

V prípade, že vznikne mimoriadna udalosť na teritóriu Mesta Pezinka  o tejto  skutočnosti 
informujte: 

a) v pracovnej dobe: 

- Mesto Pezinok : ℡ 033/6901100  

- Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému OÚ Bratislava: ℡112, vedúci zmeny ℡ 
02/4859 3820,  02/4859 3821,  e-mail: ks.izs.ba@minv.sk 

- OÚ Pezinok odbor  krízového riadenia M.R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok: ℡033/64122 64;   
033/6412022; alebo vedúcemu odboru KR OÚ Pezinok: mobil �  0910 507 103; alebo pracovníkovi 
v služobnej pohotovosti: mobil  �0910 507 101 

 
b) v mimopracovnej dobe : 

- Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému OÚ Bratislava: ℡ 112; vedúci zmeny 
℡ 02/4859 3820,  02/4859 3821, alebo elektronickou poštou :  ks.izs.ba@minv.sk 

- o vzniku mimoriadnej udalosti ste povinní informovať pracovníka OÚ Pezinok odbor KR, ktorý je v 
služobnej pohotovosti, mobil � 0910 507 101  

 
 
 
V Pezinku  08.04.2019  
 
          Ing. arch. Igor Hianik  

primátor  mesta 

 

 

Spracovala: PaedDr. Marcela Vargová   

 

 

 

 

                                              



Skratky, ktoré sú použité v textoch: 

 

Alternatívna služba AS 
Bezpečnostná rada okresu BRO 
Bratislavský samosprávny kraj BSK 
Civilná ochrana CO 
Civilné núdzové plánovanie CNP 
Evakuácia EVA 
Evidencia materiálu civilnej ochrany EMCO 
Fyzická osoba FO 
Fyzická osoba - podnikateľ FO -p 
Hasičský a záchranný zbor HaZZ 
Hospodárska mobilizácia HM 
Integrovaný záchranný systém IZS 
Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie JISHM 
Krízová situácia KS 
Krízový plán KP 
Krízové riadenie KR 
Krízový štáb KŠ 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MH SR 
Mimoriadna udalosť MU 
Mimoriadna služba MS 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MV SR 
Mestský úrad MsÚ Pezinok 
Okresný  úrad Pezinok  OÚ PK 
Odbor krízového riadenia OKR 
Okresná evakuačná komisia OEK 
Pezinok PK 
Právnická osoba PO 
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc POSVP 
Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Sekcia IZCO 
Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku SBDO 
Stredisko vzdelávania a prípravy Nitra SVP NR 
Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany SMZ CO 
Tabuľky nie sú ako súčasť plánu  
Vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva VaV 


