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Hlavný kontrolór mesta  Trebišov 

 

 

Správa o výsledku kontroly činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany 

Trebišov. 

 
Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení Z. z. bola 

vykonaná kontrola činnosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov.  

 

 

Začiatok kontroly:  

 
12.8.2022 

 

 

Kontrolovaný subjekt:  
 

Mesto Trebišov 
 
 

Kontrolu vykonal:   

 
Ing. Ľubomír Princík  
 
 

Predmet kontroly: 

 
Overenie vypracovania požiarne poplachových smerníc, evakuačných plánov, evidencií 

súvisiacich s protipožiarnymi opatreniami, civilnou ochranou, zamestnancov strediska 

Mestskej vnútornej ochrany a činnosti pracovnej skupiny strediska. 

 

 

Cieľ kontroly: 

 
Zistiť súlad so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a internými predpismi Mesta 

Trebišov. 

 

  

Kontrolované obdobie: 

 
Roky  2020, 2021 
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Vyžiadané doklady 

 

 Evidencia pokladne strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 a 2021 

 Evidencia vstupných čipov na multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH za rok 2021 

 Požiarne poplachové smernice 

 Požiarny evakuačný plán 

 Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov za roky 2020 a 2021 

 Požiarne knihy za roky 2020 a 2021 

 Evidencia stavu skladu CO 

 Plán núdzového zásobovania pitnou vodou 

 Evidencie dochádzky zamestnancov strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 Evidencia činnosti pracovnej skupiny strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 

Zákonné ustanovenia  

 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 Zákon č. 311/2001 Z. z. - zákonník práce v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov 

 Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, 

konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly 

požiarneho uzáveru 

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  699/2004 Z. z. o zabezpečení 

stavieb vodou na hasenie požiarov 

 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2020 Z. z. 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie  

 

Zistený stav: 
 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov – základné informácie 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov bolo zriadené v roku 2012 za účelom 

zabezpečenia činnosti najmä v oblastiach: 

 kontrola stavu majetku v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 fyzická ochrana majetku a osôb v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 informovanie návštevníkov v strážených objektoch prístupných verejnosti, 

 režimové opatrenia pri ochrane majetku, 

 ochrana osobných údajov a utajovaných skutočností, 

 ochrana záujmov mesta na významných verejných podujatiach a počas mimoriadnych 

situácií 
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Do roku 2012 boli strážnici dôležitých objektov mesta a mestských organizácií začlenení 

v organizačnej štruktúre organizačného oddelenia Mestského úradu v Trebišove. Terajší 

vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Ing. Jozef Kereštan vykonával stavebný dozor 

na stavbách v réžii mesta, bol referentom civilnej ochrany, požiarnej ochrany a bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci.  

 

V súčasnosti stredisko Mestskej vnútornej ochrany zabezpečuje: 

 fyzickú ochranu majetku a osôb v dôležitých objektoch a zariadeniach, 

 informovanie návštevníkov v strážených objektoch prístupných verejnosti, 

 činnosť pracovnej skupiny mesta, 

 koordináciu činnosti pri deratizácií a dezinsekcii mesta, 

 odbornú spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, 

 odbornú spôsobilosť na úseku požiarnej ochrany, 

 odbornú spôsobilosť na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

 koordináciu činnosti Dobrovoľného hasičského zboru obce.  

 

Personálna a mzdová evidencia 

 

Činnosť strediska Mestskej vnútornej ochrany v roku 2020 vykonávalo 34 stálych 

zamestnancov a v roku 2021 36 zamestnancov: 

- vedúci strediska – 1  

- strážnici a informátori – 24 - rok 2020; 25 - rok 2021 

- pracovníci pracovnej skupiny – 9 - rok 2020; 10 - rok 2021 

 

Zamestnanci organizačne začlenení do strediska Vnútornej ochrany pracovali v rokoch 2020 

a 2021 na základe pracovných zmlúv a to vedúci strediska, strážnici a informátori na dobu 

neurčitú a s pracovníkmi pracovnej skupiny je uzatváraná pracovná zmluva na dobu určitú – 1 

rok. 

 

Vývoj celkovej ceny práce za sledované roky bol v stredisku Mestskej vnútornej ochrany 

Trebišov nasledovný: 

2020 – 421 245,37 € 

2021 – 513 891,16 € 

 

Personálna a mzdová evidencia je vedená v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonníka 

práce, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Rozpočet strediska Mestskej vnútornej ochrany 

 

Plnenie programového rozpočtu v podprogramoch 5.3 – požiarna ochrana a 12.6 – deratizácia 

a dezinsekcia mesta v zodpovednosti strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov sa v roku 

2020 riadilo programovým rozpočtom mesta schváleným Mestským zastupiteľstvom 

v Trebišove dňa 9.12.2019 uznesením č. 145/2019 a v roku 2021 programovým rozpočtom 

mesta schváleným Mestským zastupiteľstvom v Trebišove dňa 14.12.2020 uznesením č. 

268/2020. 
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Podprogram 5. 3 Požiarna ochrana 
Zámer: Vykonávanie preventívnych prehliadok mestských objektov. 

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana 

Rozpočet podprogramu (v €) : 

Rok Schválený Upravený Plnenie % plnenia 

2020 45 810.00 3 700.00 3 590.29 97,03 

2021 45 810.00 36 500,00 36 418,74 99,78 

 

Ciele a výstupy (rovnaké v roku 2020 a 2021): 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Minimalizovať 

riziko vzniku 

požiarov na 

území mesta 

Počet 

preventívnych 

prehliadok 

objektov za rok 

10 10 100 

 

Podstatná časť sumy 45 810,00 € v programovom rozpočte podprogramu 5.3 – Požiarna 

ochrana bola vyčlenená na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice a materiálové vybavenie 

dobrovoľného hasičského zboru. Rekonštrukcia bola realizovaná v roku 2021 v areáli 

separačného strediska. Na rekonštrukciu boli použité aj prostriedky z externých zdrojov a to 

dotácia ministerstva vnútra na rekonštrukciu požiarnej stanice vo výške 28 500,00 € a na 

materiálové vybavenie dobrovoľného hasičského zboru v sume 3 000,00 €. 

 

Podprogram 12. 6 Deratizácia a dezinsekcia mesta 

Zámer: Činnosťami uvedenými v podprograme mesto chce zabezpečiť zníženie počtu  

   hlodavcov a hmyzu v meste a tak prispieť k zvýšeniu kvality života a bývania  

   v meste.  

Zodpovednosť: Mestská vnútorná ochrana 

Rozpočet podprogramu (v €) : 

Rok Schválený Upravený Plnenie % plnenia 

2020 15 000.00 19 700.00 19 550.00 99.24 

2021 15 000.00 16 820,00 16 808,00 99,93 

 

Zvýšené sumy plnenia na deratizáciu a dezinsekciu mesta oproti schválenému rozpočtu boli z 

dôvodu zvýšeného výskytu hlodavcov a parazitického hmyzu v rómskej osade. 

 

Ciele a výstupy (rovnaké v roku 2020 a 2021): 

Cieľ 
Merateľný 

ukazovateľ 

Cieľová 

hodnota 

Dosiahnutá 

hodnota 
% plnenia 

Zabezpečiť 

ochranu zdravého 

životného 

prostredia pre 

obyvateľov 

mesta 

Počet 

vykonaných 

deratizácií a 

dezinsekcií za 

rok 

10 10 100 

 

Rozpočet podprogramov v zodpovednosti strediska Mestskej vnútornej ochrany po úpravách 

za roky 2020 a 2021 bol dodržaný. 
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Evidencia pokladne strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 a 2021 

 

V rokoch 2020 a 2021 pracovníci strážnej služby strediska Mestskej vnútornej ochrany 

používali elektronickú registračnú pokladňu a to pri výbere poplatkov za drobný stavebný 

odpad v areáli Technických služieb mesta Trebišov. Po inštalovaní novej váhy v roku 2021 

poplatky za drobný stavebný odpad sú už v kompetencii technických služieb. 

 

Suma vybraných poplatkov cez registračnú pokladňu za drobný stavebný odpad: 

rok 2020 – 4 292,01 € 

rok 2021 – 2 002,30 € 

 

Kópie pokladničných dokladov z registračnej pokladne sú riadne zaevidované a sú v súlade 

s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Evidencia vstupných čipov na multifunkčné ihrisko na sídlisku JUH za rok 2021 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov od odovzdania multifunkčného ihriska na 

sídlisku JUH do prevádzky v roku 2021 má v kompetencii aj vydávanie a evidenciu 

vstupných čipov na ihrisko.  

 

Vstupné čipy sa vydávajú na základe zmluvy o výpožičke medzi požičiavateľom - Mestom 

Trebišov a vypožičiavateľom a to na dobu neurčitú a po zaplatení vratnej zálohy vo výške 

10,00 €.  

 

Spolu bolo vydaných 61 vstupných čipov, z toho 5 čipov pre správcov ihriska. 11 čipov bolo 

vypožičiavateľom vymenených z dôvodu poruchy čipu.  

 

Drobné nedostatky v evidencii vstupných čipov boli v priebehu kontroly odstránené. 

 

Ochrana pred požiarmi 

 

Stredisko Mestskej vnútornej ochrany Trebišov zabezpečuje aj preventívnu činnosť pri 

ochrane pred požiarmi.  

 

Vedúci strediska Ing. Jozef Kereštan je držiteľom „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany“, ktoré vydalo Krajské riaditeľstvo 

hasičského a záchranného zboru v Košiciach dňa 11.4.2019. Osvedčenie platí bez časového 

obmedzenia a obsahuje aj potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy. 

V súvislosti s ochranou pred požiarmi bola kontrolovaná vybraná dokumentácia ochrany pred 

požiarmi: 

 Požiarna identifikačná karta 

 Požiarne  poplachové smernice 

 Požiarny  evakuačný plán 

 Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov za roky 2020 a 2021 

 Požiarne knihy za roky 2020 a 2021 
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Požiarna identifikačná karta 

 

Podľa § 25 ods. 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii sa požiarna identifikačná 

karta vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa 

 

Požiarna identifikačná karta Mesta Trebišov je vypracovaná technikom požiarnej ochrany 

mesta dňa 8.12.2018 v súlade s vyhláškou a obsahuje všetky potrebné údaje vrátane spôsobu 

zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase vrátane zoznamu všetkých 

objektov vo vlastníctve Mesta a prehľadu miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru. 

 

Požiarne poplachové smernice 

 

Požiarne  poplachové smernice patria medzi základnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi. 

Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru. 

 

Požiarne poplachové smernice mesta Trebišov sú vypracované v súlade ustanovením § 27 

vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Smernice vypracoval technik požiarnej 

ochrany dňa 10.12.2015 a obsahujú: 

 Povinnosti zamestnancov 

 Spôsob vyhlasovania poplachu 

 Povinnosti po vyhlásení poplachu 

 Osobitné povinnosti 

 Dôležité telefónne čísla 

 

Požiarny  evakuačný plán 

 

Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov 

zasiahnutých alebo ohrozených požiarom. 

 

Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z 

hľadiska evakuácie osôb a zvierat. 

 

Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany a obsahuje textovú a grafickú 

časť. 

 

Požiarny evakuačný plán budovy Mestského úradu Trebišov je vypracovaný dňa 26.5.2016 

v súlade s § 28 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  a obsahuje všetky povinné 

náležitosti: 

 určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť 

 určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať 

 určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu 

 určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať 

 určenie zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb 

a zvierat 

 spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám 

 

Grafickú časť evakuačného plánu tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu, ktoré 

obsahujú označenie podlažia, vyznačenie smerov úniku, vyznačenie umiestnenia požiarnych 

zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových zariadení a pod. 
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Grafická časť požiarneho evakuačného plánu v budove MsÚ Trebišov je umiestnená pri 

každom vstupe na podlažie objektu MsÚ.  

 

Požiarna kniha  

 

Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany pred 

požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených 

nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, o uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o 

kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi.  

Požiarnu knihu mesta Trebišov od roku 2004 vedie technik požiarnej ochrany Ing. Jozef 

Kereštan. 

 

V roku 2020 požiarna kniha obsahuje 8 záznamov a v roku 2021 je v požiarnej knihe 

zaznamenaných rovnako 8 záznamov. Záznamy dokumentujú vykonanie protipožiarnych 

školení zamestnancov, školení vedúcich zamestnancov, odbornej prípravy protipožiarnych 

hliadok vrátane následných previerok, vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol 

objektov v správe mesta a cvičných požiarnych poplachov v AB MsÚ, mestskej ubytovni, 

MsKS a v podzemnej garáži. 

 

Záznamy obsahujú dátum, označenie objektu, zistené skutočnosti, vykonanie akcie, 

navrhované opatrenia a podpis vedúceho zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, 

ktorá vyhotovila záznam v súlade s vyhláškou č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. 

 

Evidencie a kontroly požiarnych uzáverov 

 

Evidencia, pravidelné kontroly, údržba a drobné opravy požiarnych uzáverov (dverí) sú 

zaznamenané v prevádzkových denníkoch požiarnych dverí za jednotlivé objekty – kotolňa 

mestského úradu, serverovňa mestského úradu a mestská ubytovňa. 

 

Prevádzkovanie a periodické kontroly požiarnych uzáverov sa vykonávajú v súlade 

s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, 

konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho 

uzáveru.  

 

Konkrétne podmienky prevádzkovania požiarnych uzáverov pre mesto Trebišov sú uvedené v 

Prevádzkových pokynoch požiarnych uzáverov, ktoré v súlade s § 9 vyhlášky MV SR  č. 

478/2008 spracoval technik požiarnej ochrany dňa 10.3.2010. 

 

Kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu 

 

Na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v súlade s vyhláškou MV SR 

č. 121/2001 Z. z. o požiarnej prevencii a vyhláškou MV SR č.  699/2004 Z. z. o zabezpečení 

stavieb vodou na hasenie požiarov, ako aj STN EN 671-1(92 0403) sú pravidelne raz za dva 

roky kontrolované všetky hasiace prístroje a raz ročne požiarne vodovody (hydranty) 

v objektoch vo vlastníctve Mesta Trebišov. 

 

Kontrola je vykonávaná externou firmou – odborne spôsobilým revíznym technikom, ktorý 

z kontroly vypracováva Správy o kontrole hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu.  
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Kontroly boli vykonané 24. – 25.3.2020 (kontrola požiarneho vodovodu) a 29. – 30.3.2021 

(kontrola hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu).  

 

Súčasťou správy za rok 2021 je Potvrdenie o vykonaní kontroly prenosného a pojazdného 

hasiaceho prístroja (ďalej HP), ktoré obsahuje typové označenie HP, výrobcu HP, rok výroby, 

číslo výrobnej série,  umiestnenie HP a poznámka, či prístroj vyhovel, alebo bol vzatý do 

oprávneného servisu na vnútornú tlakovú skúšku. O HP dovezených zo servisu je v správe 

priložené potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia HP. 

 

Správy o kontrole požiarneho vodovodu obsahujú záznamy o voľnom prístupe, viditeľnosti 

a očíslovaní jednotlivých hydrantov, o funkčnosti uzatváracích ventilov, kompletnosti 

príslušenstva hydrantov, záznamy o tlaku a množstve vody v požiarnom vodovode, protokoly 

o vykonaní tlakových skúšok požiarnych hadíc podľa príslušnej STN, záznamy o výmene 

nevyhovujúcich hadíc za nové a o celkovej pripravenosti k zásahu pri hasení požiaru. 

 

Evidencia stavu skladu CO 

 

Na základe ustanovení zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva obec mimo 

iných povinností uskladňuje, ošetruje a zabezpečuje výdaj materiálu civilnej ochrany 

jednotkám civilnej ochrany zriadeným obcou a prostriedkov individuálnej ochrany 

obyvateľstva obce, pre ktoré tieto prostriedky nezabezpečujú právnické osoby alebo fyzické 

osoby – podnikatelia (§ 15 ods. 1, písm. d). 

Obec je povinná uhrádzať z vlastných zdrojov výdavky spojené s uskladnením materiálu 

civilnej ochrany, s prípravou na civilnú ochranu a výdavky spojené s udržiavaním ochranných 

stavieb civilnej ochrany (§ 15 ods. 2).  

 

Vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Trebišov Ing. Jozef Kereštan ako držiteľ 

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva“ vydaného 

12.6.2019 Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky má kompetenciu na vypracovanie 

a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, na vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany 

zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a na vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej 

ochrany. 

 

Aj keď je starostlivosť o zabezpečenie udržiavania skladu materiálov CO v zodpovednosti 

oddelenia organizačného Mestského úradu Trebišov, odbornú zodpovednosť má vedúci 

strediska Mestskej vnútornej ochrany, ktorý vedie aj evidenciu stavu skladu CO. 

 

V sklade CO je uskladnený materiál pre 25 061 zabezpečovaných osôb, z toho deti do 18 

mesiacov – 630, deti od 18 mesiacov do 3 rokov – 486, deti od 3 do 6 rokov – 701, 

školopovinných detí – 1032 a dospelých osôb – 22 212. Materiál tvoria najmä lícnice 

ochranných masiek rôznej veľkosti, ochranné filtre, detské ochranné vaky, diagnostické 

dozimetre a pod. Celková hodnota materiálu v sklade CO je 52 251,62 €. Materiál je 

zapožičaný od Okresného úradu Trebišov, odboru krízového riadenia na základe zmluvy 

o výpožičke zo dňa 30.11.2012. 

 

Inventarizácia materiálu skladu CO sa uskutočňuje raz ročne. Inventarizácie za kontrolované 

obdobie boli vykonané – 24.11.2020 a 15.11.2021 bez rozdielu medzi evidenčným 

a skutočným stavom. 
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Plán núdzového zásobovania pitnou vodou 

 

Mesto Trebišov má spracovaný Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej 

situácie v meste Trebišov v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej 

republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie 

krízovej situácie. 

 

Kvôli potrebe koordinovaného riadenia opatrení počas núdzového zásobovania pitnou vodou 

je vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany Ing. Jozef Kereštan menovacím dekrétom 

primátora mesta určený ako zodpovedný zástupca mesta na koordináciu a spoluprácu 

s odborom krízového riadenia OÚ Trebišov a dodávateľom pitnej vody. 

 

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou obsahuje zhodnotenie situácie súčasného 

zásobovania pitnou vodou, kde prevláda zásobovanie vodou napojením na verejný vodovod 

(až 75,38 % všetkých domácností). Ďalej sú v pláne núdzového zásobovania pitnou vodou 

zhodnotené možné varianty núdzového zásobovania a spôsoby výdaja pitnej vody. V pláne sú 

presne určené výdajne miesta pitnej vody, vrátane zodpovedných osôb za výdaj vody 

a požiadavky na minimálne potrebné množstvá pitnej vody pre občanov mesta. 

 

 

Evidencie dochádzky zamestnancov strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 2020 

a 2021 

 

Evidencia pracovného času – dochádzky zamestnancov organizačne začlenených do strediska 

Mestskej vnútornej ochrany Trebišov bola za kontrolované obdobie rokov 2020 a 2021 

vedená v súlade s § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. – Zákonníka práce: 

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, 

aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný 

začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal 

nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ 

vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu.  

 

Evidencia pracovného času vedúceho strediska Mestskej vnútornej ochrany je vedená 

elektronicky prostredníctvom elektronického dochádzkového systému mestského úradu. 

 

Pracovný čas strážnikov/informátorov a pracovníkov pracovnej skupiny strediska Mestskej 

vnútornej ochrany je evidovaný v listinnej (papierovej) forme.  

 

Vedúci strediska Mestskej vnútornej ochrany vypracováva na začiatku každého kalendárneho 

mesiaca plán pracovných zmien vo forme grafického prehľadu zmien pre všetkých 

strážnikov/informátorov s rozpisom podľa dátumu, druhu pracovnej zmeny (denná, nočná, 

krátka) a jednotlivých objektov - miest výkonu pracovnej zmeny. V pláne je vyčíslený aj 

plánovaný počet odpracovaných hodín, fond pracovného času a počet dní zostávajúcej 

dovolenky pre každého pracovníka. 
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Evidencia činnosti pracovnej skupiny strediska Mestskej vnútornej ochrany za roky 

2020 a 2021 

 

Zoznam prác v kalendárom roku 2020 

 Mesiac marec, apríl – oprava chodníkov v priestoroch sídliska JUH (vybúranie 

poškodených obrubníkov, osadenie nových záhradných obrubníkov, vysypanie 

podkladovej vrstvy na chodníky s následným zhutnením, betonáž chodníkov, osadenie 

zámkovej dlažby)  

 Mesiac máj – odstránenie ihriska vo vnútri sídliskového priestoru, zhotovenie ihriska s 

basketbalovým košom 

 Mesiac jún, júl, august, september, október – oprava chodníkov na ulici Kukučínovej, 

Košickej, Parkovej (vybúranie poškodených obrubníkov, osadenie nových cestných 

obrubníkov, vybudovanie podložia pre asfaltovanie chodníkov)   

 Mesiac október, november, december – krytá plaváreň (osekávanie starých omietok v časti 

sauna, administratívne priestory, búracie práce v časti administratívne priestory, bufet, 

odstraňovanie omietok šatne, strojovňa, zabezpečenie výkopov pre ležatú kanalizáciu 

v časti šatne a sprchy) 

Zoznam prác v kalendárnom roku 2021     

 Mesiac január, február, marec – krytá plaváreň (osekávanie starých omietok v časti sauna, 

administratívne priestory, búracie práce v časti administratívne priestory, bufet, 

odstraňovanie omietok šatne, strojovňa, zabezpečenie výkopov pre ležatú kanalizáciu 

v časti šatne a sprchy) 

 Mesiac apríl – krytá plaváreň (úprava vstupu v južnej časti budovy osadením zámkovej 

dlažby) 

 Výkop ryhy pre kamerový systém s napojením na vstup vonkajšie kúpalisko, osadenie 

káblov, zásyp ryhy s následnou úpravou 

 Úprava vstupu na otvorené letné kúpalisko, vybúranie starého podkladu, osadenie 

zámkovej dlažby, výkop ryhy pre napojenie vody, kanalizácie a elektro prípojky pre  

bufety a pokladňu letného kúpaliska 

 Mesiac máj, jún – multifunkčné ihrisko JUH vybudovanie parkoviska (výkop ryhy pre 

osadenie obrubníkov, úprava podložia pre osadzovanie polo vegetačných panelov  

400x600 mm, zhutnenie podložia, osadzovanie polo vegetačných panelov, úprava priestoru 

multifunkčného ihriska, vytýčenie základov pre altánok, osadenie obrubníkov, výkop 

pätiek, vonkajšie terénne úpravy)  

 Mesiac júl, august – mestská športová hala (odstránenie spevnenej plochy pri východnom 

vstupe do športovej haly, osadenie obrubníkov, vybudovanie a úprava vstupu zo severnej 

strany športovej haly, vybudovanie parkoviska na severnej strane športovej haly, osadenie 

zámkovej dlažby  pred vstupom do športovej haly, vybudovanie kruhových otvorov pre 

výsadbu stromov)  

 Mesiac september, október –  osadenie obrubníkov parkovisko, vybudovanie podložia na 

parkovisku, osadenie polo vegetačných panelov, zásyp polo vegetačných panelov 

 Mesiac november, december – výstavba – oprava ihrísk pri materskej škole pri polícii 
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Závery – zistené nedostatky: 

 

Pri kontrole neboli zistené žiadne závažné nedostatky. 

 

Odporúčania: 
 

 Aktualizovať zverejnené údaje na internetovej stránke mesta v sekcii stredisko 

Mestskej vnútornej ochrany Trebišov, najmä aktuálny popis činnosti strediska 

Mestskej vnútornej ochrany  
 

V Trebišove, dňa 12.10.2022  

 

 

                                                                                                       _____________________ 

                                                                                                            Ing. Ľubomír Princík 

                                                                                                          hlavný kontrolór mesta 

 

 


