VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 996
zo 14. decembra 2005
k návrhu smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu,
núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu:

21378/2005

Predkladateľ:

podpredseda vlády a minister spravodlivosti

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

návrh smernice vlády SR, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu,
núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky;

ukladá
ministrovi vnútra
B.1.

zabezpečiť podmienky vyrozumievania o vypovedaní vojny, o vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej
situácie prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany na všetkých
úrovniach riadenia

od 1. januára 2006
vedúcemu Úradu vlády SR
B.2.

prostredníctvom Kancelárie Bezpečnostnej rady SR distribuovať smernicu
schválenú v bode A.1 tohto uznesenia dotknutým orgánom

do 14. januára 2006
ministrom
predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
prednostom krajských úradov
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a žiada
guvernéra Národnej banky Slovenska
riaditeľa Slovenskej informačnej služby
generálneho riaditeľa Slovenskej televízie
generálneho riaditeľa Slovenského rozhlasu
prezidenta Slovenského Červeného kríža
generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry SR
vedúceho Kancelárie prezidenta SR
vedúceho Kancelárie Národnej rady SR
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR
vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv
predsedu Ústavného súdu SR
predsedu Najvyššieho súdu SR
generálneho prokurátora SR
B.3.

aktualizovať dokumentáciu na vyrozumenie a zabezpečiť podmienky na jej
realizáciu po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného
stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR na všetkých
úrovniach riadenia

do 28. februára 2006

C.

zrušuje
C.1.

uznesenie vlády SR č. 40 z 21. januára 2004 ku smernici vlády SR, ktorou sa
upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
na území SR prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany

od 1. januára 2006.
Vykonajú:

ministri
predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR
prednostovia krajských úradov

Na vedomie: guvernér Národnej banky Slovenska
predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR
predseda Najvyššieho súdu SR
predseda Ústavného súdu SR
generálny prokurátor
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
generálny riaditeľ Slovenskej televízie
generálny riaditeľ Slovenského rozhlasu
prezident Slovenského Červeného kríža
generálny riaditeľ Tlačovej agentúry SR
vedúci Kancelárie prezidenta SR
vedúci Kancelárie Národnej rady SR
vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv
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Smernica vlády Slovenskej republiky,
ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky
(schválená uznesením vlády SR č. 996 zo 14. decembra 2005)
Čl. 1
Predmet úpravy
Smernica vlády Slovenskej republiky:

a)

upravuje spôsob vyrozumenia subjektov určených na vyrozumenie o vypovedaní
vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej
situácie na území Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany1),
b)
stanovuje spôsob vykonávania previerok funkčnosti systému vyrozumenia.
Čl. 2
Subjekty určené na vyrozumenie
Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a Národná banka
Slovenska, Slovenská informačná služba, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Tlačová
agentúra Slovenskej republiky, Slovenský červený kríž, Kancelária prezidenta Slovenskej
republiky, Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Ústavný súd Slovenskej republiky, Najvyšší
súd Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,
b) krajské úrady
c) obvodné úrady
d) obce.
a)

Čl. 3
Základné ustanovenia
(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky úrad civilnej ochrany vyrozumie subjekty podľa
čl. 2 písmeno a) a b) o:

a) vypovedaní vojny2) po doručení písomného oznámenia o vypovedaní vojny,
b) vyhlásení vojnového stavu3) po doručení písomného oznámenia o vyhlásení vojnového stavu,
c) vyhlásení výnimočného stavu4) po doručení písomného oznámenia o vyhlásení výnimočného
stavu,

d) vyhlásení núdzového stavu5) po doručení písomného oznámenia o vyhlásení núdzového
stavu,

e) vyhlásení mimoriadnej situácie6) po doručení písomného oznámenia o vyhlásení mimoriadnej
situácie.
Uvedené oznámenia budú doručené prostredníctvom Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(2) Doručovateľ podľa odseku 1 sa pri doručovaní písomného oznámenia preukáže plnou
mocou podpísanou vedúcim Úradu vlády Slovenskej republiky a preukazom totožnosti, (ktorého číslo
sa uvedie v plnej moci) stálej službe úradu civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(3) Krajský úrad vyrozumie obvodné úrady a subjekty potvrdené bezpečnostnou radou kraja
v čase stanovenom časovými normami pre jednotlivé úrovne riadenia.
(4) Obvodný úrad vyrozumie obce a subjekty potvrdené bezpečnostnou radou kraja v čase
stanovenom časovými normami pre jednotlivé úrovne riadenia.
(5) Subjekty podľa čl. 2 zodpovedajú za overenie a odovzdanie správy o vyrozumení.

(6) Žiadosť o zaradenie subjektu v pôsobnosti ministerstva alebo ostatného ústredného
orgánu štátnej správy do plánu vyrozumenia v územnej pôsobnosti krajského úradu predkladá

príslušný odborný útvar ministerstva alebo odborný útvar ostatného ústredného orgánu štátnej správy
príslušnej bezpečnostnej rade kraja do 31. januára kalendárneho roku.
(7) Ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, ktorý predložil žiadosť
o zaradenie subjektu do systému vyrozumenia v územnej pôsobnosti krajského úradu a zaradený
subjekt, budú po potvrdení žiadosti o zaradenie do systému vyrozumenia informovaní príslušným
krajským úradom písomnou formou do 1. apríla kalendárneho roku.
(8) Subjekt zaradený do systému vyrozumenia neodkladne oznamuje zmenu údajov
potrebných na jeho vyrozumenie príslušnému ministerstvu alebo ostatnému ústrednému orgánu
štátnej správy a orgánu, ktorý ho vyrozumieva. Títo zabezpečia opravu údajov v príslušnej
dokumentácii.
Čl. 4
Odovzdanie a prijatie správy
(1) Odovzdanie a prijatie správy o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, núdzového
stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej situácie sa vykonáva podľa vzoru (príloha č.1 písm.
A až E).
(2) Odovzdanie a prijatie správy o vykonávaní previerky spojenia sa vykonáva podľa vzoru
(príloha č. 1 písm. F).
Čl. 5
Previerka funkčnosti systému vyrozumenia
(1) Previerka funkčnosti systému vyrozumenia sa vykonáva formou
a) previerky spojenia,
b) komplexnej previerky funkčnosti systému vyrozumenia.
(2) Previerkou spojenia sa overuje funkčnosť technických prostriedkov vyrozumenia a činnosť
prijímateľa vyrozumenia.
(3) Previerku spojenia na všetkých úrovniach riadenia podľa čl. 5 ods. 2 vykonáva Kancelária
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
podľa plánu vyrozumenia najmenej 1 x za rok.
(4) Predseda a členovia previerkovej komisie sa pri previerke spojenia preukážu vedúcemu
preverovaného subjektu plnou mocou podpísanou predsedom Bezpečnostnej rady Slovenskej
republiky podľa vzoru (príloha č. 4).
(5) Ministerstvo, ústredný orgán štátnej správy a krajský úrad pri previerke spojenia podľa
odsekov 3 a 4 vykoná previerku spojenia so subjektmi vo svojej pôsobnosti podľa vlastného plánu
vyrozumenia.
(6) Vyhodnotenie splnenia úloh previerky spojenia vo vlastnom systéme pri jej organizovaní
Kanceláriou Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky zašlú ministerstvá, ostatné ústredné orgány
štátnej správy a krajské úrady Kancelárii Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky do 7 dní po jej
vykonaní.
(7) Výsledok previerky spojenia vykonanej podľa ods. 3 sa zaznamená formou písomného
vyhodnotenia podľa vzoru (príloha č. 5 a 6) a predkladá sa predsedovi previerkovej komisie. Predseda
previerkovej komisie predloží informáciu o vykonanej previerke na zasadnutí Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky. Ak pri previerke boli zistené nedostatky, súčasťou jej vyhodnotenia je aj uloženie
povinnosti vedúcemu preverovaného subjektu prijať opatrenia na ich odstránenie.
(8) Ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy u subjektov vo svojej pôsobnosti a
krajský úrad u subjektov zaradených do plánu vyrozumenia vykonávajú previerku spojenia aj
samostatne, a to spravidla 1x za kalendárny rok.
(9) Previerku spojenia na území kraja vykonáva krajský úrad na základe plnej moci vydanej
predsedom bezpečnostnej rady kraja.
(10) Ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy alebo krajský úrad, ktorí vykonávajú
previerky spojenia v súlade s čl. 5 ods. 8 najneskôr tri dni pred jej vykonaním informujú o tomto
Kanceláriu bezpečnostnej rady Slovenskej Republiky. Vyhodnotenie previerky vykonajú vo vlastnej
kompetencii.

(11) Komplexnou previerkou sa okrem funkčnosti technických prostriedkov vyrozumenia
spravidla preveruje zaujatie príslušných pracovísk preverovaných subjektov predurčenými osobami na
dosiahnutie pohotovosti na plnenie úloh.
(12) Komplexnú previerku funkčnosti systému vyrozumenia vykonáva Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky a Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky na príslušnom stupni riadenia vo svojej kompetencii a nimi určené subjekty v ich
pôsobnosti.
(13) Obsah komplexnej previerky a časové normy na jej vykonanie u subjektov
a) v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky určí Ministerstvo obrany Slovenskej
republiky,
b) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky určí Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky.
c) v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky určí Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky.
(14) Komplexnú previerku funkčnosti systému vyrozumenia podľa ods. 12 až 14 vykonáva
komisia ministerstva na základe plnej moci vystavenej príslušným ministrom prípadne nadriadení
alebo predstavení na príslušnom stupni riadenia.
Čl. 6
Časové normy
(1) Na zabezpečenie vyrozumenia a previerky spojenia sa stanovujú časové normy, ktoré sa
počítajú od času „P”, t. j. od času doručenia oznámenia podľa čl. 3 ods. 1 Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky úradu civilnej ochrany.
(2) Časové normy vyrozumenia o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie a previerky spojenia na jednotlivých
stupňoch riadenia sa stanovujú v minútach nasledovne
Vyrozumieva
Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky úrad civilnej ochrany

Ministerstvá a ostatné
ústredné orgány štátnej
správy
Krajské úrady
Obvodné úrady

Vyrozumievané subjekty
- Ministerstvá a ostatné ústredné
orgány štátnej správy,
- Krajské úrady,
- Národná banka Slovenska,
- Slovenská informačná služba,
- Slovenská televízia,
- Slovenský rozhlas,
- Tlačová agentúra SR,
- Slovenský červený kríž,
- Kancelária prezidenta SR,
- Kancelária národnej rady SR,
- Najvyšší kontrolný úrad SR,
- Kancelária verejného ochrancu práv,
- Ústavný súd SR,
- Najvyšší súd SR,
- Generálna prokuratúra SR.
Subjekty podľa vlastného plánu
vyrozumenia
Obvodné úrady a subjekty potvrdené
bezpečnostnou radou kraja
Obce a subjekty potvrdené
bezpečnostnou radou kraja

V pracovnom
čase

V mimopracovnom
čase

P+60´

P+120´

P+180´

P+240´

P+120´

P+180´

P+240´

P+360´

Poznámka:
Schéma previerky funkčnosti systému vyrozumenia – formou previerky spojenia (príloha č. 7a),

Názvy všetkých subjektov v systéme vyrozumenia – prehľad skratiek (príloha č. 7b).
Čl. 7
Záverečné ustanovenia

(1) Ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej správy, krajský úrad a obvodný úrad
vypracuje v súlade s touto smernicou plán vyrozumenia pre rozsah svojej pôsobnosti.
(2) Subjekty uvedené v čl. 2 po vyrozumení o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie plnia úlohy a opatrenia vyplývajúce
im zo všeobecne záväzných právnych predpisov7). Na ich plnenie vydajú vo svojej pôsobnosti interné
normatívne akty a metodické usmernenia.
Čl. 8
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa „smernica vlády Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia
o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany“ schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 40 z 21. januára 2004.
Čl. 9
Účinnosť
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 1

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 3

Príloha
k smernici vlády Slovenskej republiky,
ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
na území Slovenskej republiky.
(schválená uznesením vlády SR č. 996 zo 14. decembra 2005)

A. Odovzdanie a prijatie správy o vypovedaní vojny
1.

Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú
touto formou:

Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho).
„Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky bola dňa .....................(dátum) v čase ....................
(hodina) na území Slovenskej republiky vypovedaná vojna.................. ............................... (komu). Potvrďte
príjem !”

2. Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa vykonáva spätnou otázkou po
prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie prijaté touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy!”
Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

B. Odovzdanie a prijatie správy o vyhlásení vojnového stavu
1. Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho).
„Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky bol dňa .......................(dátum) v čase ....................
(hodina) na území Slovenskej republiky vyhlásený vojnový stav ................................................. (komu).
Potvrďte príjem !”

2. Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa vykonáva spätnou otázkou po
prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie prijaté touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy!”
Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

C. Odovzdanie a prijatie správy o vyhlásení výnimočného stavu
1. Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho).

„Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky bol dňa .......................(dátum) v čase ....................
(hodina) na časti územia Slovenskej republiky ................... (upresniť ohraničenie územia) vyhlásený
výnimočný stav. Potvrďte príjem !”

2. Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa vykonáva spätnou otázkou po
prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie prijaté touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy!”
Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

D. Odovzdanie a prijatie správy o vyhlásení núdzového stavu
1. Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho).
„Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bol dňa .........................(dátum) v čase ....................
(hodina) na časti územia Slovenskej republiky ................... (upresniť ohraničenie územia) vyhlásený núdzový
stav. Potvrďte príjem !”

2. Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa vykonáva spätnou otázkou po
prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie prijaté touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy!”
Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

E. Odovzdanie a prijatie správy o vyhlásení mimoriadnej situácie
1. Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho).
„Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bola dňa .........................(dátum) v čase ....................
(hodina) na časti územia Slovenskej republiky ....................................... (upresniť ohraničenie územia)
vyhlásená mimoriadna situácia. Potvrďte príjem !”

2.

Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa
vykonáva spätnou otázkou po prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie
prijaté touto formou:

Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy!”
Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

F.

Odovzdanie a prijatie správy o vykonávaní previerky spojenia

1. Subjekty zaradené do systému vyrozumenia sa vyrozumievajú touto formou:
Tu (funkcia a priezvisko odovzdávajúceho). „Na základe rozhodnutia .........................(koho) vykonávam
previerku spojenia ................... (u koho) dňa .......... (dátum) čas ........ (hodina) Potvrďte príjem !”

2.

Potvrdenie príjmu a overenie správnosti prijatej správy sa vykonáva spätnou
otázkou po prerušení spojenia na orgáne, od ktorého bolo vyrozumenie prijaté touto
formou:

Tu (funkcia a priezvisko prijímateľa správy). „Prijal som správu v tomto znení: (zopakuje presné znenie prijatej
správy). Potvrďte správnosť textu prijatej správy !”

Odovzdávajúci potvrdí správnosť správy takto: „Potvrdzujem správnosť textu prijatej správy !”

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 2

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Plná moc
Podľa čl. 3 ods. 1 písm. a)*, b)* a c)* smernice vlády Slovenskej
republiky, ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny,
o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo
mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky

splnomocňujem ................................................................................................
(titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho (služobného) preukazu)

odovzdať (komu).....................................................................................................................
„Oznámenie prezidentom Slovenskej republiky o vypovedaní vojny*),
o vyhlásení vojnového stavu*) na území Slovenskej republiky alebo o vyhlásení
výnimočného stavu*) na časti územia Slovenskej republiky (ohraničenie
územia)“
* uviesť vždy iba aktuálne vyhlásený stav

V Bratislave ............................
(deň, mesiac, rok)

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

––––––––––––––––––––––––––––––

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 3

K č. p.: ÚV-19417/2005-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Plná moc
Podľa čl. 3 ods. 1 písm. d)* a e)* smernice vlády Slovenskej republiky,
ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej
situácie na území Slovenskej republiky

splnomocňujem ................................................................................................
(titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho (služobného) preukazu)

odovzdať (komu) ......................................................................................................................
„Oznámenie o vyhlásení núdzového stavu*) alebo mimoriadnej situácie*) vládou
Slovenskej republiky na časti územia Slovenskej republiky (ohraničenie
územia)“
* uviesť vyhlásený stav alebo situáciu

V Bratislave ............................
(deň, mesiac, rok)

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
––––––––––––––––––––––––––––––

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 4

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Plná moc
Podľa čl. 4 ods. 2 a ods. 5 smernice vlády Slovenskej republiky, ktorou sa
upravuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky
určujem za predsedu (člena) previerkovej komisie
................................................................................................
(titul, meno, priezvisko, číslo občianskeho (služobného) preukazu)

a splnomocňujem ho vykonať „Previerku spojenia“
u .....................................................................................................................................
(subjekt)

dňa:.............................., P ......................hodine.

V Bratislave ............................
(deň, mesiac, rok)

predseda Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky
––––––––––––––––––––––––––––––

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky
K č. p.: ÚV-..................-KBR

Príloha č.: 5
Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Vyhodnotenie previerky spojenia
vykonajte podľa stanovených bodov:
Dátum – čas príchodu pracovníka vyslaného na kontrolu na pracovisko
preverovaných subjektov.
2. Čas prijatia správy o vykonaní „previerky spojenia“.
3. Overenie správy o vykonaní „previerky spojenia“ u odovzdávajúceho.
4. Vyrozumenie subjektov podľa vlastného plánu vyrozumenia o vykonaní
„previerky spojenia“.
- počet vyrozumievaných subjektov
- postup pri vyrozumievaní
5. Čas ukončenia – potvrdenie prijatia správa o vykonaní previerky spojenia všetkými
subjektami určenými v pláne vyrozumenia..
6. Preverenie reálnosti a aktuálnosť spracovanej dokumentácie pre činnosť subjektu
po vyhlásení „previerky spojenia“.
7. Stručné zhodnotenie priebehu „previerky spojenia“ so zistenými nedostatkami.
8. Návrhy na odstránenie nedostatkov. (Stanovenie povinnosti vedúcemu
preverovaného subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
s uvedením termínu splnenia úlohy).
9. Celkový záver.
(Po spracovaní vyhodnotenia odovzdajte spolu s Plnou mocou predsedovi previerkovej
komisie do stanoveného termínu.)
1.

Poznámka:

Hodnotenie je spracované pre potreby Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky.
Pre vlastnú potrebu si ju subjekty prepracujú podľa vlastných podmienok.

Vyhodnotenie:

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 6

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Hlásenie
o vyrozumení ........................
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

MDPT

MF

MH

MK

MO

MP

MPSVR

MS

MŠ

MV

MVRR

MZV

MZ

MŽP

(1)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X

P

S

1
ÚV
P

P

S

P

2
NBÚ
S

P

S

3
PÚ
S

P

P

S

P

4
SŠHR
S

P

S

S

5
ŠÚ
P

P

S

P

6
ÚGKK
S

P

S

S

7
ÚJD
P

P

S

8
ÚNMS
S

P

S

1
KÚ BB

2
KÚ BA

3
KÚ KE

4
KÚ PO

5
KÚ NR

6
KÚ TN

7
KÚ TT

8
KÚ ZA

P

P

P

P

P

P

P

P

S

1
NBS
P

S

S

2
SIS
P

S

3
STV
S

P

S

4
SRo
S

P

S

5
SČK
S

P

S

S

6
TA SR
P

S

S

7
KP
P

P

S

8
KNR
S

P

S

S

9
ÚŠS
P

P

S

10
ÚVO
S

P

S

P

S

P

S

P

S

P

S

11
ÚPV
P

S

Legenda:
C, I, O, U – počet priamo vyrozumievaných subjektov / počet celkom
vyrozumievaných subjektov
F, L, R, X – poznámka
P – čas prijatia správy
S – čas splnenia
9
NKÚ
P

S

10
KVOP
P

S

11
US
P

12
NS
S

P

13
GP
S

P

14

S

P

S

Poznámka: Tabuľka je spracovaná pre potreby Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Pre vlastnú potrebu si ju subjekty prepracujú podľa vlastných podmienok.

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 7a

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Schéma
previerky funkčnosti systému vyrozumenia – formou previerky spojenia
kuriérom

MV SR
ÚCO

Kancelária
BR SR

telefonicky

Kraje
MDPT SR
MF SR
MH SR
MK SR
MO SR
MP SR
MPSVR SR
MS SR - cestou GR ZVJS
MŠ SR
MV SR, PHZZ,
MVRR SR
MZV SR
MZ SR
MŽP SR

Ministerstvá
(ÚOŠS)

ÚV SR
NBÚ
PÚ SR
SŠHR SR
ŠÚ SR
ÚGKK SR
ÚJD
ÚNMS SR
ÚŠS
ÚVO
ÚPV SR

OÚOŠS

KÚ BB
KÚ BA
KÚ KE
KÚ NR
KÚ PO
KÚ TN
KÚ TT
KÚ ZA

NBS
SIS
STV
SRO
SČK
TA SR
KP SR
KNR SR
NKÚ SR
KVOP
US SR
NS SR
GP SR

Ostatní

Poznámka: Schéma je spracovaná pre potreby Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Pre vlastnú potrebu si schéma subjekty prepracujú podľa vlastných podmienok.

Kancelária Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky

Príloha č.: 7b

K č. p.: ÚV-..................-KBR

Výtlačok č.:
Počet listov: 1

Názvy
všetkých subjektov v systéme vyrozumenia – PREHĽAD SKRATIEK
Ministerstvá (ÚOŠS)

OÚOŠS

KÚ

Ostatní

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR,
Ministerstvo financií SR,
Ministerstvo hospodárstva SR,
Ministerstvo kultúry SR,
Ministerstvo obrany SR,
Ministerstvo pôdohospodárstva SR,
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
Ministerstvo spravodlivosti SR,
Ministerstvo školstva SR,
Ministerstvo vnútra SR,
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Ministerstvo zahraničných vecí SR,
Ministerstvo zdravotníctva SR.
Ministerstvo životného prostredia SR,

Úrad vlády SR,
Národný bezpečnostný úrad
Protimonopolný úrad SR,
Správa štátnych hmotných rezerv SR,
Štatistický úrad SR,
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Úrad jadrového dozoru,
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo SR,
Úrad pre štátnu službu,
Úrad pre verejné obstarávanie,
Úrad priemyselného vlastníctva SR,

Krajský úrad v B. Bystrici
Krajský úrad v Bratislave
Krajský úrad v Košiciach
Krajský úrad v Nitre
Krajský úrad v Prešove
Krajský úrad v Trenčíne
Krajský úrad v Trnave
Krajský úrad v Žiline

Národná banka Slovenska
Slovenská informačná služba
Slovenská televízia
Slovenský rozhlas
Slovenský červený kríž
Tlačová agentúra SR
Kancelária prezidenta SR
Kancelária Národnej rady SR
Najvyšší kontrolný úrad SR
Kancelária verejného ochrancu práv
Ústavný súd SR
Najvyšší súd SR
Generálna prokuratúra SR

MDPT SR
MF SR
MH SR
MK SR
MO SR
MP SR
MPSVR SR
MS SR - cestou GR ZVJS
MŠ SR
MV SR
MVRR SR
MZV SR
MZ SR
MŽP SR

ÚV SR
NBÚ
PÚ SR
SŠHR SR
ŠÚ SR
ÚGKK SR
ÚJD
ÚNMS SR
ÚŠS
ÚVO
ÚPV SR

KÚ BB
KÚ BA
KÚ KE
KÚ NR
KÚ PO
KÚ TN
KÚ TT
KÚ ZA

NBS
SIS
STV
SRO
SČK
TA SR
KP SR
KNR SR
NKÚ SR
KVOP
US SR
NS SR
GP SR

Poznámka: Tabuľka je spracovaná pre potreby Kancelárie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Pre vlastnú potrebu si ju subjekty prepracujú podľa vlastných podmienok.

1
2

3

4

5

6
7

)

§3 ods. 14 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
Čl. 2, ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.;
)
Čl. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.;
)
Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.;
)
Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.;
)
§8 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;
)
Napríklad: Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.; zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní
bezpečnostnej rady v čase mieru; zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov; § 35 ods. 3 zákona č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov; zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii v znení neskorších predpisov; a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov v o veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov; zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov; zákon č. 319/2002
Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení
neskorších predpisov; zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov; zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon
č. 171/1993 Z. z. o policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
)

