
ÚLOHY CIVILNEJ OCHRANY V DNEŠNEJ DOBE 

 

Civilná ochrana zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia: 

  organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane 

osôb, poskytnutí predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených, 

  organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby, 

  poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,  

  zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,  

  vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,  

  organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu, 

  posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania záujmov civilnej 

ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení 

civilnej ochrany, 

  zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v civilnej 

ochrane. 

 

 

ÚLOHY KRÍZOVÉHO ŠTÁBU MESTA 

            Krízový štáb mesta (ďalej len „krízový štáb“) sa zriaďuje podľa  § 10  ods. 1 písm. a) 

zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových  situáciách mimo času vojny a vojnového 

stavu. 

           Krízový štáb  je výkonným orgánom mesta na plnenie úloh krízového riadenia 

v období krízovej situácie.   

           Krízový štáb pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení najmä 

a) analyzuje a vyhodnocuje riziká predpokladaného vzniku krízovej situácie, 

b) posudzuje vývoj krízovej situácie, 

c) pripravuje návrhy a prijíma opatrenia na riešenie krízovej situácie na základe 

predpokladaného vývoja krízovej situácie, vyhodnocuje obsah a primeranosť prijímaných 

opatrení, 

d) zabezpečuje operatívnu koordináciu, sledovanie a vyhodnocovanie stavu realizácie 

prijímaných opatrení  na riešenie krízovej situácie (vládou Slovenskej republiky, 

ústredným krízovým štábom, ministerstvami, krajským úradom, obvodným úradom) 

e) rieši krízovú situáciu na území mesta, 

f) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie, 



g) spolupracuje s  krízovým štábom obvodného úradu pri príprave opatrení na riešenie 

krízovej situácie a pri riešení krízovej situácie, 

h) rozpracováva úlohy a opatrenia uložené krízovým štábom obvodného úradu na 

podmienky územia mesta a zabezpečuje kontrolu ich plnenia, 

i)    vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu, 

j) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, 

krajským úradom a obvodným úradom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich 

riešení,  

k) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,  

l)  plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany, 

m) využíva informácie z informačného systému krízového riadenia štátu, 

n) vykonáva aktualizáciu údajových dokumentov  za krízový štáb v stanovených termínoch,  

o) vyhodnocuje postupy riešenia krízovej situácie, zovšeobecňuje získané skúsenosti 

a využíva ich pri svojej činnosti. 


