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ZABEZPEČENIE  MIMORIADNYCH UDALOSTÍ 
 

Alojz BARTEK 
 

SAFETY RESPONSE TO INCIDENTS 
 
 
Abstrakt 
 
Účelom príspevku je oboznámiť s rozsahom povinností a oprávnení orgánov, organizačných zložiek a zamestnancov 
Sociálnej poisťovne (ďalej „poisťovňa“) pri plnení opatrení civilnej ochrany súvisiacich so zabezpečením ochrany životov, 
zdravia a majetku zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti ako aj majetku poisťovne, podľa ustanovení 
zákona v znení neskorších predpisov. 
 
Kľúčové slová: bezpečnosť, riziko, manažérstvo 
 
Abstrakt 

 
The aim of this paper is to familiarize with the range of duties and powers of Authorities, organizational units and employees 
of the Social Insurance Agency. Paper addresses the implementation of civil protection measures related to ensuring the 
protection of life, health of employees and persons taken into care and the protection of property of the Agency, according to 
the provisions of the Act, as amended . 
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Úvod 
 
Sociálna poisťovňa1 vznikla ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového 
zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala aj poistenie 
zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania. Od januára 2004 vykonáva sociálne 
poistenie t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie - starobné a invalidné, ďalej úrazové poistenie, garančné poistenie 
a poistenie v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – 
predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom 
dôchodkovom sporení.  
Zmyslom  existencie a primárnym poslaním Sociálnej poisťovne, jej „raison d'être“, je zabezpečovanie služieb klientom 
podľa príslušných právnych predpisov. Opodstatnenosť vypracovania stratégie Sociálnej poisťovne vyplýva z potreby 
zabezpečovať zákonom definovaný okruh činnosti racionálne, efektívne a s prihliadnutím na oprávnené nároky a očakávania 
klientov, ale aj zamestnancov Sociálnej poisťovne 2. V súčasnosti sa kladie zvýšený dôraz v rámci organizácie práce na  
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti pracovníkov, klientov a objektov. 3 
Príspevok je zameraný na problematiku rozsahu povinností a oprávnení orgánov, organizačných zložiek a zamestnancov 
Sociálnej poisťovne (ďalej „poisťovňa“) pri plnení opatrení civilnej ochrany súvisiacich so zabezpečením ochrany životov, 
zdravia a majetku zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti ako aj majetku poisťovne, podľa ustanovení 
zákona4 v znení neskorších predpisov. 
Analýza súčasného stavu Sociálnej poisťovne bola vykonaná metódou SWOT. Umožňuje klasifikovať vnútorné faktory ako 
silné (strengths) a  slabé (weaknesses) stránky inštitúcie, vonkajšie faktory ktoré majú vplyv na inštitúciu ako príležitosti 
(opportunities), alebo ohrozenia (threats). Ich poznaním môže inštitúcia lepšie využívať svoje prednosti, odstraňovať 
nedostatky, zhodnotiť príležitosti a ohraničiť vplyv potenciálne devastujúcich ohrození. Na analýze sa zúčastnili všetci 
vedúci zamestnanci útvarov ústredia a pobočiek Sociálnej poisťovne. 
 
1. Účel 
 
Účelom plánovania a plnenia úloh civilnej ochrany v organizácii je prostredníctvom riadenia  vybraných externých rizík 
pôsobiacich na aktíva a procesy poisťovne zabezpečiť kontinuitu činnosti v sociálnom poistení pri krízovej situácii, ktorá 
môže vzniknúť    

                                                      
1  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení   
2  Strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne  
3  KORAUŠ, A., 2007: Organizácia pohybu klientov v bankovej pobočke. - In Evropské finanční systémy 2007 : sborník příspěvků z 

mezinárodní vědecké konference, 20.6.-21.6. 2007, Brno. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - ISBN 978-80-210-4319-0. p. 170-175. 
4  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“), pred následkami mimoriadnych udalostí 
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 haváriou jadrového zariadenia, technologickou haváriou chemických prevádzok alebo únikom nebezpečných látok, 
zo skladov nebezpečných látok a havarovaných dopravných prostriedkov prepravujúcich nebezpečné látky,  

 haváriou vodohospodárskeho diela, 
 živelnou pohromou alebo katastrofou ako je povodeň, zemetrasenie, pád lietadla v bezprostrednej blízkosti objektu, 

vytopenie pri prívalových dažďoch, poškodenie vodovodného alebo kanalizačného vedenia, 
 zistením o uložení nástražného výbušného systému alebo nádoby s nebezpečným plynom alebo inou nebezpečnou 

látkou. 5 , 6  
 

2. Základné pojmy 
 
Civilná ochrana7 je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze 
možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní 
následkov mimoriadnych udalostí, pričom poslaním civilnej ochrany je chrániť životy, zdravie, majetok a vytvárať 
podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas mimoriadnej situácie. 8 
Mimoriadna udalosť je: 

 Živelná pohroma9, 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, 

 havária10, 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, 

 katastrofa, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a k ich následnej kumulácii v 
dôsledku živelnej pohromy a havárie, 

 teroristický útok, ktorým je zneužitie nebezpečných látok organizovanými protispoločenskými 
skupinami   alebo jednotlivcami zvlášť zavrhnutia hodným spôsobom proti štátnym orgánom, 
verejnoprávnym inštitúciám a objektom s hromadným pobytom obyvateľov s cieľom narušiť 
bežný chod života a ekonomiky, spôsobiť závažné straty na životoch a zdraví obyvateľov, 
zvierat a poľnohospodárskych kultúrach s prvkami psychologického zastrašovania skupín 
obyvateľstva a vytvárania paniky  v dobe mieru, ktorá môže vzniknúť v značnom rozsahu 
z nekritickej obavy zo šírenia následkov teroristického útoku. 

 Mimoriadna situácia11 je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, 
zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie 
rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. 

 Nebezpečná látka12 je prírodná alebo syntetická látka, ktorá svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými 
alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môže spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo 
majetku. 

 Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov 
mimoriadnej udalosti. 

 Ukrytie je ochrana osôb v ochranných stavbách pred možnými následkami mimoriadnych udalostí. 
 Evakuácia je odsun ohrozených osôb, prípadne vecí z určitého územia. 
 Protiradiačné, protichemické a proti biologické opatrenia sú opatrenia určené na zníženie alebo na vylúčenie 

následkov pôsobenia nebezpečných látok. 
 Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásna služba a informačná služba civilnej ochrany, pričom 

 hlásna  služba  zabezpečuje  včasné  varovanie  obyvateľov  a vyrozumenie osôb činných  pri  
riešení  následkov  mimoriadnej  udalosti  a   obcí   o ohrození alebo o vzniku mimoriadnej 
udalosti, 

 informačná    služba    zabezpečuje    zber,    spracovanie,    vyhodnocovanie a poskytovanie 
informácií. 

 Sebaochrana je pomoc vlastnými silami a prostriedkami, ktorá   sa zameriava na ochranu vlastnej osoby a jej 
najbližšieho okolia a smeruje  k zmierneniu alebo      k zamedzeniu pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. 

 Plán ochrany obyvateľstva je súbor dokumentov obsahujúcich protiradiačné, protichemické, protibiologické a 

                                                      
5 RUSKO, M., 2012: Environmentálna a bezpečnostná politika a manažérstvo. - In: Paradigmy zmien v 21. storočí : Hľadanie kontúr v 

mozaike. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISBN 978-80-7144-194-6, p. 96-115 
6 KRÁLIKOVÁ, R. - SOKOLOVÁ, H., 2012: Prístupy k hodnoteniu pracovného prostredia v priemysle  2012. - In: Manažérstvo životného 

prostredia 2012 : recenzovaný zborník referátov z 12. vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou : Bratislava, 19.-20. november 2012. - 
Žilina : STRIX, 2012 S. 109-113. ISBN 978-80-89281-85-5 

7  Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva  
8 RUSKO, M. - PROCHÁZKOVÁ, D., 2010: Role of process models in safety management. In: Research papers Faculty of Materials 

Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava.  ISSN 1336-1589.  Vol. 18, č. 28 (2010), p. 131-140 
9  [on-line] Available on - URL:  http://www.securityrevue.com/tbm/part1_z.html 
10 Vyhláška MŽP SR č. 489/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  
11 § 3 zákona č. 42/1994 Z. z. 
12 [on-line] Available on - URL:  http://osha.europa.eu/sk/sector/agriculture/ds 
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ďalšie opatrenia, technické a iné informácie potrebné na zabezpečenie ochrany obyvateľstva pre prípad 
mimoriadnej udalosti. 

 Jednotka civilnej ochrany je organizovaná skupina osôb, odborne pripravená  a materiálne vybavená na plnenie 
úloh civilnej ochrany. 

 Materiál civilnej ochrany je hnuteľná vec obstaraná spravidla z prostriedkov štátneho rozpočtu a určená na 
zabezpečovanie úloh plnených jednotkami civilnej ochrany, ako aj prostriedky individuálnej ochrany 
obyvateľstva. 

 Objekt je budova alebo komplex budov, v ktorom organizačné zložky poisťovne samostatne plnia úlohy, pre 
ktoré boli zriadené. 

 Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov poisťovne nachádza s ich vedomím na 
nehnuteľnostiach, ktoré užíva poisťovňa.   

 
3. Varovanie a vyrozumenie pri vzniku ohrozenia  
 
Varovanie o vzniku ohrozenia je vykonávané z varovacieho a vyrozumievacieho pracoviska  civilnej ochrany a technicky je 
zabezpečené sieťou sirén13, 

 prostredníctvom rozhlasového a televízneho vysielania,  
 miestnymi informačnými prostriedkami obce,  
 systémami automatizovaného vyrozumenia.       

 
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi 

 "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození  alebo  pri  vzniku  
mimoriadnej  udalosti,  ako  aj  pri  možnosti  rozšírenia  následkov mimoriadnej udalosti;  

 "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.  
 
Koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA"  - dvojminútovým 
stálym tónom sirén bez opakovania.  
Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom 
hromadných informačných prostriedkov (Televízia - stanica STV1, Rozhlas - stanica SRo, ROCK FM, alebo v miestnych 
informačných prostriedkoch obce). Slovná informácia obsahuje deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje o 
zdroji ohrozenia, o druhu ohrozenia, o veľkosti ohrozeného územia, základné pokyny na konanie obyvateľstva. 
Previerka systému varovania a vyrozumievania sa vykonáva na celom území Slovenskej republiky územne príslušnými 
pracoviskami civilnej ochrany v každý druhý piatok v mesiaci o 12.00 hodine dvojminútovým stálym tónom sirén po 
predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.   
 
4. Povinnosti poisťovne 
 
Poisťovňa je na účely zákona právnickou osobou, ktorá svojou činnosťou neohrozuje život, zdravie alebo majetok svojich 
zamestnancov alebo iných osôb.  
Poisťovňa je povinná podľa zákona primerane a diferencovane vzhľadom na usmernenia územne príslušných obvodných 
úradov v každej organizačnej zložke poisťovne, plniť tieto úlohy 

 vypracúvať plány ochrany zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti,  
 vytvárať jednotky a zariadenia civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia a zabezpečiť ich  akcieschopnosť 

a prevádzkyschopnosť,    
 vyhlásiť režim života v objektoch poisťovne a neodkladne o tom informovať príslušný obecný a obvodný úrad,  
 skladovať, ošetrovať a zabezpečovať výdaj materiálu civilnej ochrany,   
 poskytnúť pri príprave na civilnú ochranu a pri mimoriadnych udalostiach orgánom štátnej správy alebo obciam 

vecné prostriedky, ktoré vlastní alebo používa. 
 
Poisťovňa je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti výdavky 
spojené 

 s uskladnením materiálu civilnej ochrany a špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany, 
 s prípravou na civilnú ochranu, so zriadením a prevádzkovaním prostriedkov varovania a vyrozumenia, 
 s vyžiadaním a použitím síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalosti spôsobených 

činnosťou, ktorou ohrozila život, zdravie alebo majetok. 
 
Na požiadanie osôb vykonávajúcich právomoc podľa zákona, je poisťovňa povinná 

 umožniť vstup do objektov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, ak je to na zistenie a odstránenie následkov 
nevyhnutné, 

 umiestniť na objektoch poisťovne technologické zariadenie civilnej ochrany    (napr. sirény, sondy atď.) a po 
predchádzajúcej výzve umožniť vykonanie jeho kontroly. 

                                                      
13 Vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov. 
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5. Riadenie a organizačné usporiadanie civilnej ochrany  
 
Oblasť civilnej ochrany v poisťovni patrí do pôsobnosti odboru bezpečnosti.   
Za plnenie povinností civilnej ochrany v organizačných zložkách poisťovne zodpovedá 

 v ústredí poisťovne, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne (ďalej len „generálny riaditeľ“),  
 v pobočke poisťovne, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne (ďalej len „riaditeľ pobočky“).   

 
Výkon opatrení a úloh vyplývajúcich z agendy civilnej ochrany zabezpečuje 

 v ústredí poisťovne, príslušný odborne spôsobilý zamestnanec odboru bezpečnosti, ktorým je odborný referent – 
špecialista ochrany a bezpečnosti, 

 v pobočke poisťovne, odborne spôsobilý zamestnanec pobočky poisťovne poverený plnením týchto úloh 
riaditeľom pobočky. 

 
 
6. Povinnosti  vedúcich zamestnancov poisťovne pri zabezpečovaní úloh civilnej ochrany 
 
Generálny riaditeľ schvaľuje plánovacie dokumenty a zápisy o kontrole orgánu štátnej správy v oblasti civilnej ochrany 
pre objekty ústredia poisťovne.  
Riaditeľ odboru bezpečnosti je povinný 

 vydávať metodické usmernenia poisťovne súvisiace s plnením úloh civilnej ochrany,   
 metodicky riadiť a vykonávať kontrolu plnenia úloh civilnej ochrany v poisťovni,  
 zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov poverených vedením agendy civilnej ochrany v ústredí a pobočkách 

poisťovne,  
 spolupracovať pri riadení úloh s Úradom civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky, so štátnymi 

orgánmi, s obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami  a  verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným 
poslaním,   

 udržiavať kontakty s organizáciami, ktoré v rámci svojej pôsobnosti sú činné v prípadoch mimoriadnej udalosti 
alebo mimoriadnej situácie pri záchranných prácach.  

 
Riaditeľ odboru bezpečnosti v objektoch ústredia a riaditeľ pobočky v objekte pobočky poisťovne, sú povinní zabezpečiť 

 vypracovanie plánov ochrany zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti pre objekty 
nachádzajúce sa v pásme ohrozenia života alebo zdravia po vzniku mimoriadnej udalosti, v rozsahu 
zodpovedajúcom druhu ohrozenia a vzdialenosti objektu od zdroja ohrozenia,   

 vytvorenie jednotiek civilnej ochrany podľa vlastného rozhodnutia a zabezpečiť ich akcieschopnosť 
a prevádzkyschopnosť,  

 vyhlásenie príslušného určeného režimu života v objektoch poisťovne a neodkladné informovanie príslušného 
obecného a obvodného úradu, po vzniku interného alebo externého ohrozenia objektu súvisiaceho s touto 
agendou, pri ktorom došlo k prerušeniu prevádzky v objekte poisťovne,  

 zriaďovanie a udržiavanie ochranných stavieb pre zamestnancov poisťovne a prostriedkov varovania v objektoch, 
len ak sa tieto nachádzajú v pásme ohrozenia života po vzniku mimoriadnej udalosti alebo vzhľadom na druh 
ohrozenia a prostriedky varovania evakuáciou by nebol zabezpečený primeraný stupeň ochrany, 

  skladovanie, ošetrovanie a zabezpečovanie výdaja materiálu civilnej ochrany zapožičaného od územne 
príslušného obvodného úradu k ochrane životov a zdravia zamestnancov, na počty zamestnancov príslušnej 
organizačnej zložky poisťovne  zvýšené o 10 až 15 %  pre osoby prevzaté do starostlivosti,   

 poskytnutie vecných prostriedkov poisťovne orgánom štátnej správy alebo obciam, pri príprave na civilnú 
ochranu alebo pri mimoriadnych udalostiach, 

 zachovanie pôvodného určenia u všetkých zariadení civilnej ochrany, ktoré boli podľa všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu a kolaudačného rozhodnutia určené na civilnú ochranu, 

 umožnenie vstupu osobám vykonávajúcim právomoc podľa zákona do objektov   v prípade vzniku mimoriadnej 
udalosti, ak je to na zistenie a odstránenie následkov nevyhnutné. 

 
Riaditeľ odboru prevádzkovo-technického v objektoch ústredia a riaditeľ pobočky poisťovne v objekte pobočky sú na 
požiadanie osôb vykonávajúcich právomoc podľa zákona povinní umožniť umiestnenie technologického zariadenia civilnej 
ochrany (napr. sirény, sondy atď.) a po predchádzajúcej výzve umožniť aj vykonanie jeho kontroly. 
 
Ostatní vedúci zamestnanci organizačných útvarov ústredia a pobočiek poisťovne sú povinní 

 na základe požiadavky vedúcich zamestnancov uvedených v odseku 3 poskytnúť im informácie potrebné pre 
vyhotovenie „Plánu ochrany“ a ostatnej dokumentácie súvisiacej s plnením opatrení civilnej ochrany a vyčleniť 
potrebný počet zamestnancov do vytváraných jednotiek civilnej ochrany,  

 zabezpečiť účasť zamestnancov útvaru na príprave k civilnej ochrane.  
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7. Práva a povinnosti zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti  
 
Každý zamestnanec poisťovne a osoba prevzatá do starostlivosti, ktorá sa v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nachádza v 
objektoch poisťovne, má právo na 

 včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, 
 zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany,  
 evakuáciu, 
 prípadné možné ukrytie v rámci podmienok organizačnej zložky poisťovne,  
 informácie o spôsobe ochrany, pred konkrétnym druhom ohrozenia, 
 bezprostrednú pomoc  pri ohrození života, zdravia a majetku.  

 
Každý zamestnanec poisťovne má právo na vytvorenie podmienok na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu, ktorej 
cieľom je umožniť získanie nevyhnutných vedomostí a zručností v sebaochrane a pomoci iným v núdzi.  
Každému zamestnancovi poisťovne je v prípade vzniku mimoriadnej udalosti možné uložiť, primerane jeho veku a 
zdravotnému stavu 

 obmedzenia, 
 povinnosť poskytnúť vecný prostriedok, ktorý vlastní a užíva, 
 vykonanie osobných úkonov, ktorými sa rozumie fyzická a duševná činnosť. 

Od vykonania osobných úkonov sú pre potreby v poisťovni oslobodené 
 osoby telesne a duševne nespôsobilé, 
 osoby mladšie ako 18 a staršie ako 60 rokov, 
 tehotné ženy a osoby, ktoré sa starajú o deti do 15 rokov veku. 

 
8. Oznamovacia povinnosť mimoriadnych udalostí 

 
Mimoriadna udalosť, okrem mimoriadnych udalostí uvedených v  čl. 2, je na účely tohto príkazu i každá udalosť, ktorá 
zapríčiní narušenie bezpečnosti a ochrany 

 zamestnancov poisťovne a osôb prevzatých do starostlivosti, 
 údajov uchovávaných a spracovávaných v informačnom systéme poisťovne, 
 majetku poisťovne. 

 
9. Vymedzenie mimoriadnych udalostí 

 
Kategorizácia mimoriadnych  udalostí podľa odseku 1 sa špecifikuje v súvislosti s pôvodom a príčinami ich vzniku 
nasledovne 

 živelné udalosti definované zákonom,  
 prevádzkové problémy 

o energetické poruchy - prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, vody, tepla,  
o prevádzkové havárie - porucha vodovodného a kanalizačného systému, únik toxických látok 

v bezprostrednej blízkosti objektov poisťovne, 
o havárie na technologických zariadeniach - výpadok telefónnej ústredne, prerušenie prevádzky centrálnej 

rozmnožovne, poruchy plynovej kotolne, trafostanice, klimatizácie, vzduchotechniky a gastrozariadenia, 
o prevádzkové problémy informačného systému poisťovne - vznik závažnej poruchy pri prevádzkovaní 

informačného systému poisťovne na zariadeniach výpočtovej techniky a komunikačných sieťach, ktorá 
svojim rozsahom, dosahom a časovou dimenziou znemožňuje plynulú prevádzku na koncových 
zariadeniach výpočtovej techniky pre väčšiu skupinu užívateľov informačného systému, 

 trestná činnosť a iné udalosti - vlámanie, krádež, lúpež, zničenie alebo závažné poškodenie veci, strata, krádež 
alebo zneužitie služobnej pečiatky poisťovne, páchanie trestnej činnosti zamestnancami poisťovne alebo inými 
osobami v objektoch poisťovne, 

 narušenie bezpečnostných systémov poisťovne, vyhlásenie skutočného poplachu bezpečnostného systému. 
 
10. Oznamovanie mimoriadnych udalostí 

 
Ak nastane mimoriadna udalosť uvedená v čl. 9 ods. 2, príslušný zamestnanec je povinný bezodkladne sa oboznámiť s jej 
rozsahom a nahlásiť ju svojmu  vedúcemu zamestnancovi. Vedúci zamestnanec bezodkladne oznámi vznik mimoriadnej 
udalosti  

 v pracovnej dobe generálnemu riaditeľovi cestou riaditeľa odboru bezpečnosti, 
 v mimopracovnej dobe vedúcemu zmeny strážnej a informačnej služby ústredia poisťovne na Ulici 29. augusta 

č.8. 
 
11. Zasadnutie krízového štábu 
 
Krízový štáb zasadá v prípade vzniku krízovej situácie alebo nebezpečenstva jej  vzniku vo vhodných priestoroch určených 
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predsedom. Zasadnutie krízového štábu zvoláva predseda krízového štábu na základe vlastného rozhodnutia alebo na návrh 
ktoréhokoľvek člena krízového štábu. Zasadnutie krízového štábu riadi predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda. Úlohou 
zasadnutia krízového štábu je prerokovať a formulovať  návrh opatrení na riešenie  krízovej situácie, návrh príkazu predsedu 
krízového štábu na riešenie  krízovej situácie,  návrh  rozpracovania opatrení ustanovených krízovým štábom územného 
obvodu, záznam zo zasadnutia krízového štábu. Účastníci zasadnutia krízového štábu potvrdzujú svoju  prítomnosť podpisom 
na prezenčnej listine, ktorá sa zakladá k materiálom zo zasadnutia. Účastníci zasadnutia majú právo k záznamu zo zasadnutia 
uplatniť písomné výhrady, ktoré sú  súčasťou záznamu. Priestory na zasadnutie musia umožňovať nepretržitý pracovný 
cyklus,  stravovanie, odpočinok a základné hygienické  potreby členov a sekretariátu, nepretržitý  prívod elektrickej energie, 
bezpečnostnú ochranu, ochranu pred poveternostnými vplyvmi. Informácie zo zasadnutia krízového štábu môžu byť 
poskytované a zverejnené výhradne so  súhlasom predsedu prostredníctvom riaditeľa odboru komunikácie s verejnosťou 
a hovorcu  generálneho riaditeľa. 
 
Záver 
 
Základnou požiadavkou pri plánovaní a plnení opatrení civilnej ochrany je požiadavka  primeranosti. Požiadavku 
primeranosti opatrení civilnej ochrany jednotlivé organizačné  zložky poisťovne zabezpečujú diferencovane, vzhľadom na 
sídla ich objektov a ohrozenosť  územia príslušného obvodu a kraja možnosťou vzniku mimoriadnych udalostí z existujúcich  
zdrojov ohrozenia, ktorými sú  jadrovoenergetické zariadenia, chemické prevádzky a sklady   nebezpečných látok, 
vodohospodárske diela, ktoré môžu spôsobiť prielomovú vlnu a zaplaviť   rozsiahle územie, územie s predpokladanou 
seizmickou činnosťou, ďalšie zdroje ohrozenia,   vymedzené územne príslušným obvodným úradom v analýze ohrozenia 
územia.  Vnútorné  predpisy poisťovne upravujúce spôsoby predchádzania a riešenia mimoriadnych udalostí, s určením 
postupných krokov pri ich nahlasovaní a odstraňovaní, nie sú týmto príkazom dotknuté. 
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