
ZZááchrannchrannéé  prpráácece



VyhlVyhlášáška MV SR ka MV SR čč. 523/2006 Z. z.. 523/2006 Z. z.

O podrobnostiach 
na zabezpečenie záchranných prác 

a 
organizovania 

Jednotiek civilnej ochrany



Záchranné
 

práce sú
 

činnosti 
na záchranu života, zdravia osôb 

a záchranu majetku, ako aj ich odsun             
z ohrozených alebo postihnutých  

priestorov.
 

Súčasťou
 

zzááchrannýchchranných
 

prác
 sú

 
činnosti na zamedzenie zamedzenie šírenia                

a pôsobenia následkov mimoriadnej 
udalosti a vytvorenie podmienok

 na odstrodstráánenienenie
 

následkov 
mimoriadnej udalosti

Zákon NR SR 
č. 42/1994 Z. z.

 v zn. n. p.
§ 3

Definícia záchranných prác (ZP)



v užívaných

 
(vlastných)

 
priestoroch

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. v zn. n. p.  -
 

§
 

16
 ****

 ….pripravovať

 

a zabezpečovať

 

ochranu svojich

 zamestnancov...

v obci Obec 
-

 

starosta.

 
primátor

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. v zn. n. p.  -
 

§
 

15,
 ak nepatria do pôsobnosti orgánov 

štátnej správy, právnických osôb alebo

 
fyzických osôb -

 

podnikateľov na území

 

obce

v SR

v územnom 
obvode 

obvodného
úradu

Obvodný úrad
 v sídle kraja

 -

 

prednosta ObÚ

 
v sídle kraja

Obvodný úrad
 -

 

prednosta ObÚ

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. v zn. n. p.  -
 

§
 

8,9,
 ak  rozsah ohrozeného alebo postihnutého

 územia  presahuje územný obvod kraja

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. v zn. n. p.  -
 

§
 

14,
 ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov 

štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb -

 
podnikateľov alebo obcí

v územnom 
obvode kraja

Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. v zn. n. p.  -
 

§
 

13,
 ak ich rozsah presahuje územný obvod 

obvodného úradu

Vláda SR

riadi

riadi

riadi

riadi

riadi

podieľa sa MV SR

Podnikajúca
fyzická osoba

Právnická

 

osoba

 
fyzická

 

osoba -
podnikateľ

Kto riadi záchranné
 

práce?



Zákon č. 387/2002 Z. z. v zn. n. p.
 o riadení

 
štátu v krízových situáciách

 mimo času vojny
 a vojnového stavu
 v § 2 c

Krízový štáb je výkonný orgán orgánu 
krízového  riadenia, ktorého úlohou je 

analyzovať
 

riziká
 

krízovej situácie, 
navrhovať

 
opatrenia na jej riešenie 

a koordinovať činnosť
 

zložiek 
v jeho pôsobnosti v období

 krízovej situácie.

S kým ? (Prednosta, primátor)



Národná
 

banka Slovenska
Ústredný 

krízový štáb

Krízový štáb obvodného  úradu
(KŠ

 

ObÚ)

Krízový štáb obvodného úradu v sídle kraja
(KŠ

 

ObÚ
 

v SK)

Krízový štáb ministerstva

osobitný útvar krízového 
riadenia

 
ministerstva

Krízový štáb obce

Osobitný útvar krízového riadenia  
prednostu obvodného úradu 

(sekretariát KŠ

 

ObÚ)

osobitný útvar krízového riadenia prednostu 
obvodného úradu v sídle kraja

(sekretariát KŠ ObÚ v SK)

Vzťahy medzi krízovými štábmi 
na jednotlivých úrovniach riadenia

Koordinačné
 stredisko 

integrovaného
záchranného

systému

Výjazdová

 
skupina ObÚ

 

v SK

Výjazdová

 
skupina ObÚ

Výjazdová

 
skupina 
MV SR



Pri riadení
 

záchranných prác
sa vydávajú

 
ústne alebo písomné

 
príkazy, 

na ich vykonanie. 
Ústne príkazy sa následne  vyhotovujú

 v písomnej podobe.

Vyhláška MV SR č. 523/2006
 §

 
2 ods. 3

Akým spôsobom ?



Príkazy na vykonanie záchranných 
prác obsahujú:

úlohy subjektov podieľajúcich sa na záchranných prácach

úlohy na materiálne, technické
 

a finančné
 zabezpečenie  záchranných prác

spôsob spojenia a odovzdávania  informácií

určenie  miesta odkiaľ
 

sú
 

riadené
 

záchranné
 

práce

hlavné
 

úlohy pri záchranných prácach, určenie postupu
 činnosti, vymedzenie časového a priestorového plnenia
 úloh 

stručnú
 

charakteristika mimoriadnej udalosti, jej následky 
a predpokladaný vývoj

Vyhláška MV SR 
č. 523/2006

 § 2 ods. 4



Útvary 
Policajného

 zboru

Osoby 
povolané

 na osobné
 úkony

Záchranné
 

práce vykonávajú

Základné
 

záchranné
 zložky integrovaného 

záchranného systému

Ostatné
 

záchranné
 zložky integrovaného 

záchranného systému 

Napríklad 
nezamestnaní

 obyvatelia 
postihnutého

 regiónu

Vyhláška 
MV SR 

č. 523/2006

 
§ 1 ods. 1



Rozdelenie dokumentácie vedenej počas 
organizovania záchranných prác

* spracované
 

príkazy
* pracovné

 

mapy
* plány  (metodiky činnosti ap.)
* schémy ( energetických rozvodov, výrobného procesu ap.)

* denník záznamov
* vyplnené

 

tlačivá
 

a tabuľky

* záznamy výpočtov
* prehľady, 
* záznamové

 

a evidenčné
 

pomôcky, 
* pripravené

 

tlačivá
 

(vzory príkazov, informácií)

Dokumenty riadenia

Pomocné
 

dokumenty

Výkazové
 

a informačné
 

dokumenty

Vyhláška MV SR č. 523/2006

 
§ 12



Spracúvanie informácií
 

v čase organizovania záchranných prác

Pravidelné
 

informácieMimoriadne informácie

na spracovanie 
a aktualizáciu 

analýzy možných 
mimoriadnych udalostí

a  plánovanie 
opatrení

 

CO

Predkladajú

 

sa  v zmysle:

 
- §

 

7  vyhlášky MV SR 
č. 388/2006

 

Z. z.

 v nasledovných

 
termínoch

o stave a priebehu 
záchranných prác

 
alebo evakuácie

 
( po vyhlásení

 
mimoriadnej situácie!)

ohrození, alebo o vzniku mimoriadnej udalosti

tendencii vývoja mimoriadnej udalosti

potrebe varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

vyhlásení

 

alebo odvolaní

 

mimoriadnej situácie

zmene radiačnej chemickej alebo biologickej situácie

dosiahnutie pohotovosti na plnenie úloh  jednotiek CO

čase a stave začatia začatia alebo skončenia záchranných prác

čase a stave začatia a skončenia evakuácie

udalosti, ktorá

 

narúša záchranné

 

práce alebo evakuáciu

Vyhláška 
MV SR 

č. 388/2006   §

 

7

Predkladajú

 

sa ihneď

bez ohľadu na predchádzajúce  vyžiadanie,

 
ak obsahujú

 

údaje o:



Informácie o stave a priebehu záchranných prác Vyhláška
 MV SR 

č. 388/2006
 § 7

Obvodný úrad
 informačné

 

miesto informačnej služby

 

CO

Obec
 informačné

 

miesto informačnej služby CO

Právnická
 

osoba –
 

fyzická
 

osoba –
 

podnikateľ
 informačné

 

miesto informačnej služby CO

denne k 6,00 hod. a k 18,00hod.

Obvodný úrad v sídle kraja
 informačné

 

miesto informačnej služby CO

do 6,30 a 18,30 hod.

o 7,00 a 19,00 hod.

do 8,00 a 20,00 hod.
Sú

 

spracované
 (možné) vzory

podávaných informácií
 

!

 * * *
ich kvalitné

 

spracovanie

 umožňuje po ukončení
záchranných prác

 preplatenie škôd štátom!

Ministerstvo vnútra SR –

 

sekcia krízového manažmentu 
a civilnej ochrany

 informačné

 

miesto informačnej služby CO

do9,00 a 21,00 hod.
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