Opis činností vykonávaných v oblasti HM subjektom HM
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR

Názov subjektu HM: 
Podriadená organizačná zložka: 
Meno zamestnanca HM: 

Názov činnosti súvisiacej s vykonávaním opatrenia HM
Ohodno-
tenie
[%]
1. Opatrenie HM krízové plánovanie
1.1. Spracováva a priebežne upravuje plánovaciu dokumentáciu za subjekt HM - Krízový plán subjektu HM, údaje aktualizuje v špecifickom aplikačnom programe JIS HM. Na základe zmien v subjekte HM alebo na základe pokynov MH SR vykonáva aktualizáciu údajov v špecifickom aplikačnom programe JIS HM alebo úpravu krízového plánu subjektu HM.
18
1.2. Pri zmene relevantných údajov v subjekte HM zasiela na MH SR Hlásenie zmien alebo informáciu o zmenách dôležitých pri komunikácii so subjektom. Aktuálne informácie o týchto zmenách poskytuje aj odberateľom a dodávateľom subjektu HM v rámci systému HM.
1
1.3. Vykonáva činnosti súvisiace s financovaním výdavkov subjektu HM pri plnení opatrení HM podľa rozhodnutia vydaného MH SR (požiadavka na pridelenie finančných prostriedkov, fakturácia, vyúčtovanie finančných prostriedkov). 
7
1.4. Vykonáva za inventarizáciu majetku HM podľa platnej legislatívy podľa pokynov MH SR. Zodpovedá za vypožičaný majetok, vykonáva činnosti vyplývajúce zo zmluvy o výpožičke majetku HM a vedie jeho evidenciu.
2
1.5. Vedie evidenciu bežnej korešpondencie v oblasti hospodárskej mobilizácie so subjektmi HM, ktoré sa zúčastňujú na plnení úloh HM - podľa platnej legislatívy. 
1
1.6. Zabezpečuje uzatváranie zmluvných vzťahov v oblasti HM a ich aktualizáciu podľa reálneho stavu (napr. zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy, zmluvy o uchovaní výrobných schopností).
2
1.7. Plní za iný subjekt HM úlohy na základe rozhodnutia MH SR, najmä pri vykonávaní opatrení krízové plánovanie, evidencia ľudských zdrojov a evidencia vecných prostriedkov. V rámci plnenia opatrenia krízové plánovanie vykonáva obdobné činnosti ako za svoj subjekt HM.
15

2. Opatrenie HM evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh (prostredníctvom špecifického aplikačného programu)
2.1. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (1-50 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
2
2.2. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (51-500 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
3
2.3. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (501-1000 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
4
2.4. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (1001-3000 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
5
2.5. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (3001-5000 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
7
2.6. Vedie evidenciu ľudských zdrojov (viac ako 5000 osôb) subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
10
2.7. Spracováva bezpečnostný projekt pre ochranu osobných údajov a vykonáva jeho aktualizáciu, zodpovedá za ochranu osobných údajov vedených v rámci JIS HM a zabezpečuje dodržiavanie opatrení pre ochranu osobných údajov v rámci vedenia evidencie ľudských zdrojov subjektu HM pre potreby plnenia pracovných úloh.
1
2.8. Koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s oslobodzovaním zamestnancov subjektu HM
(1-100 osôb) od výkonu mimoriadnej služby podľa organizačnej štruktúry subjektu HM pre krízové situácie.
2
2.9. Koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s oslobodzovaním zamestnancov subjektu HM (101-700 osôb) od výkonu mimoriadnej služby podľa organizačnej štruktúry subjektu HM pre krízové situácie.
3
2.10. Koordinuje a vykonáva činnosti súvisiace s oslobodzovaním zamestnancov subjektu HM (viac ako 700 osôb) od výkonu mimoriadnej služby podľa organizačnej štruktúry subjektu HM pre krízové situácie.
4
2.11. Koordinuje, spracováva, dopĺňa a sumarizuje databázu ľudských zdrojov iných subjektov HM, za ktoré vykonáva úlohy na základe rozhodnutia MH SR.
4

3. Opatrenie HM evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia (prostredníctvom špecifického aplikačného programu)
3.1. Vedie evidenciu vecných prostriedkov (1-10) na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
1
3.2. Vedie evidenciu vecných prostriedkov (11-50) na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
2
3.3. Vedie evidenciu vecných prostriedkov (51-100) na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
3
3.4. Vedie evidenciu vecných prostriedkov (101-200) na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
4
3.5. Vedie evidenciu vecných prostriedkov (viac ako 200) na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
5
3.6. Koordinuje, spracováva, dopĺňa a sumarizuje databázu evidencie vecných prostriedkov iných subjektov HM, za ktoré vykonáva úlohy na základe rozhodnutia MH SR.
2

4. Opatrenie HM tvorba štátnych hmotných rezerv (ŠHR) a hospodárenie s nimi 
4.1. Vypracováva projekt tvorby, doplnenia a zámeny zásob mobilizačných rezerv (MR) a vedie potrebnú dokumentáciu v oblasti hospodárenia so ŠHR. Na MH SR zasiela oznámenie o ukončení doplnenia alebo zámeny MR. Predkladá stav účtu MR a štvrťročné hlásenie o stave zásob MR.
3
4.2. Vedie evidenciu ŠHR na evidenčných kartách a na indexe skladovacích kariet.
2
4.3. Zabezpečuje využívanie skladov na skladovanie zásob ŠHR.
1
4.4. Pripravuje návrhy na doplňovanie, obmenu, zámenu, výmenu a vyčleňovanie neúčelových zásob a zabezpečuje doplňovanie, obmenu, zámenu, výmenu a vyčleňovanie zásob. Spracované žiadosti zasiela na MH SR a SŠHR SR. V rámci toho spracováva príslušnú dokumentáciu.
2
4.5. Vedie evidenciu zásob MR v špecifickom aplikačnom programe JIS HM a zodpovedá za ich aktualizáciu.
2
4.6. Vykonáva inventarizáciu ŠHR podľa platnej legislatívy a pokynov SŠHR SR. Zabezpečuje a rieši operatívne evidenciu ŠHR. Zodpovedá za zabezpečenie bežnej údržby ŠHR.
2
4.7. Realizuje plán obmeny a zámeny hmotných rezerv a vypracováva s tým súvisiacu dokumentáciu.
5

5. Opatrenie HM ochrana objektov osobitnej dôležitosti (OOD) a ďalších dôležitých objektov (ĎDO)
5.1. Koordinuje alebo zodpovedá za realizáciu úloh spojených s ochranou OOD alebo ĎDO podľa pokynov MH SR a spolupracuje s príslušnými orgánmi miestnej štátnej správy, obvodnými úradmi v sídle kraja, PZ SR.
3
5.2. Organizuje činnosť strážnej služby na OOD alebo ĎDO.
1
5.3. Koordinuje činnosti spojené s používaním integrovaného bezpečnostného systému (IBS) a zabezpečuje jeho udržiavanie v prevádzkyschopnom stave.
3
5.4. Podieľa sa na vykonávaní operatívnej inšpekčnej činnosti využívania, pripravenosti a spôsobilosti IBS ochrany OOD.
5
5.5. Podieľa sa na vykonávaní komplexného bezpečnostného auditu IBS podľa zamerania schváleného MH SR.
5
5.6. Koordinuje zabezpečenie kompatibility technických prvkov IBS tak, aby bol IBS v prevádzkyschopnom stave a zodpovedá za realizáciu úloh spojených s ochranou OOD.
10
5.7. Zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu bezpečnostného projektu ochrany objektov obrannej infraštruktúry v pôsobnosti MH SR a bezpečnostných projektov ochrany objektu pre jednotlivé OOD.
6
5.8. Vypracováva a aktualizuje bezpečnostné inštrukcie na ochranu objektu pre jednotlivé OOD.
7
5.9. Zabezpečuje vypracovanie organizačných opatrení na zosúladenie využívania technických prostriedkov a ľudských zdrojov vrátane popisu a súčinnosti so zásahovými jednotkami Policajného zboru SR pri ochrane OOD.
5
5.10. Vypracováva návrh prevádzkovej smernice diaľkového dohľadového centra (DDC), ktorú schvaľuje MH SR, a predkladá návrhy na jej aktualizáciu.
2
5.11. Koordinuje činnosť iných subjektov HM, v súčinnosti s ktorými sa podieľa na plnení opatrenia HM ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.
5
5.12. Koordinuje operatívne pohotovostné zásahy servisných tímov na OOD alebo ĎDO a zabezpečuje financovanie s tým súvisiacich výdavkov v zmysle zmlúv s MH SR.
2
5.13. Koordinuje a vykonáva činnosti v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ktoré majú súvislosť s plnením opatrenia HM ochrana OOD a ĎDO. Spracováva dokumentáciu na určenie zamestnancov pre styk s utajovanými skutočnosťami a inú dokumentáciu súvisiacu s plnením opatrenia ochrana OOD a ĎDO. Vedie protokol utajovaných písomností a zodpovedá za dodržiavanie právnych noriem v oblasti utajovaných skutočností.
5
5.14. Vykonáva kontrolnú činnosť na IBS v podriadených zložkách a predkladá opatrenia na odstránenie nedostatkov na základe výsledkov kontrol.
5
5.15. Vykonáva údržbu IBS (kosenie, odlesňovanie, odstraňovanie porastov, spadnutých stromov, snehu a lístia) na zabezpečenie jeho bezporuchovej funkcie.
80

6. Opatrenie HM organizácia dodávok pohonných hmôt
6.1. Vykonáva činnosti v oblasti plnenia opatrenia HM organizácia dodávok pohonných hmôt, v súvislosti s pohotovostnými čerpacími stanicami a spracováva údaje prostredníctvom špecifického aplikačného programu JIS HM.
3

7. Opatrenie HM organizácia stavebných a sanačných činností
7.1. Zabezpečuje vypracovávanie dokumentácie v oblasti plnenia opatrenia HM organizácia stavebných a sanačných činností.
2

8. Opatrenie HM uchovanie výrobných schopností
8.1. Koordinuje činnosti alebo zabezpečuje vykonávanie činností v oblasti plnenia opatrenia HM uchovanie výrobných schopností v rámci krízového plánovania, vrátane odlúčenej prevádzky.
15

9. Opatrenie HM ochrana životne dôležitých zdrojov
9.1. Koordinuje činnosti alebo zabezpečuje vykonávanie činností v oblasti plnenia opatrenia ochrana životne dôležitých zdrojov a zabezpečuje vypracovávanie dokumentácie za oblasť ochrany životne dôležitých zdrojov.
10

10. Doplnkové činnosti riadiaceho zamestnanca subjektu HM, ktorý má podriadené organizačné zložky
10.1. Koordinuje a metodicky riadi podriadené organizačné zložky subjektu HM. Koordinuje a metodicky riadi spracovávanie plánovacej dokumentácie v podriadených organizačných zložkách subjektu HM. Kontroluje správnosť a úplnosť údajov v špecifickom aplikačnom programe JIS HM za všetky podriadené zložky a zodpovedá za ne.
20
10.2. Vykonáva kontrolnú činnosť v podriadených organizačných zložkách subjektu HM.
1
10.3. Zodpovedá za sumárnu inventarizáciu majetku HM za všetky podriadené organizačné zložky subjektu HM.
Zodpovedá za majetok HM, ktorý bol pridelený podriadeným organizačným zložkám zmluvou o výpožičke majetku HM.
2
10.4. Koordinuje systém vyrozumenia subjektu HM, spracováva komplexnú dokumentáciu v tejto oblasti a zabezpečuje jej aktualizáciu.
2

11. Doplnkové činnosti pre zamestnanca, ktorý vykonáva činnosti za podriadenú organizačnú zložku
11.1. Koordinuje iné podriadené organizačné zložky subjektu HM v rámci určenej pôsobnosti a teritória.
5
11.2. Spracováva a aktualizuje plánovaciu dokumentáciu HM podriadených organizačných zložiek subjektu HM. Priebežne aktualizuje údaje v rámci špecifického aplikačného programu JIS HM.
15
11.3. Vedie evidenciu ľudských zdrojov podriadenej organizačnej zložky pre potreby plnenia pracovných úloh v zmysle rozhodnutia MH SR.
4
11.4. Vedie evidenciu vecných prostriedkov podriadenej organizačnej zložky na účely vecného plnenia v zmysle rozhodnutia MH SR.
3
11.5. Zabezpečuje systém vyrozumenia podriadenej organizačnej zložky subjektu HM, spracováva komplexnú dokumentáciu v tejto oblasti a zabezpečuje jej aktualizáciu.
1

12. Doplnkové činnosti pre hospodárenie s majetkom s nadobúdacou cenou vyššou
ako 3,3 mil. EUR
12.1. Koordinuje a analyzuje plán investičnej výstavby obstaraný úplne alebo čiastočne z prostriedkov štátneho rozpočtu.
3
12.2. Vykonáva činnosti súvisiace s prípravou, realizáciou a uvedením stavby do prevádzky, vrátane kontroly finančných operácii súvisiacich s realizáciou stavby.
40
12.3. Spolupracuje na príprave investičných zmlúv s dodávateľmi. Pripomienkuje a prerokováva projektovú dokumentáciu stavby. Pripravuje podklady pre výber dodávateľov.
3
12.4. Vykonáva činnosti súvisiace s financovaním výdavkov subjektu HM na realizáciu stavieb z prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle uzatvorených zmlúv. 
5
12.5. Vedie evidenciu majetku HM. Zabezpečuje inventarizáciu majetku HM podľa zmluvy o vypôžičke. Spracováva podklady pre vyčlenenie alebo odkúpenie majetku HM. Spracováva podklady pre zaradenie majetku HM.
12
12.6. Vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti údržby a opráv majetku HM v podriadených organizačných zložkách subjektu HM.
2
12.7. Zabezpečuje plnenie podmienok zmlúv o spoločnom užívaní majetku HM. Spolupracuje pri spracovávaní odovzdávacích protokolov majetku HM.
5
12.8. Zabezpečuje údržbu a opravy majetku HM. Spracováva plán bežných výdavkov na údržbu a opravu majetku HM. Kontroluje čerpanie finančných prostriedkov na údržbu a opravy majetku HM a realizuje iné činnosti v zmysle uzatvorených zmlúv. Zabezpečuje prípravu dodávateľských zmlúv na údržbu a opravy majetku HM.
10
12.9. Vykonáva činnosti súvisiace s financovaním výdavkov subjektu HM na údržbu a opravy majetku HM z prostriedkov štátneho rozpočtu v zmysle uzatvorených zmlúv. 
8

Celkové ohodnotenie vykonávaných činností:


Vypracoval: 
podpis: ....................................................      
Súhlasí: 
podpis: ....................................................      
Schválil: 
riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia
podpis: ....................................................      
Platí od:  

V .............................................. dňa .................................



Ukončenie platnosti (pre potreby MH SR)

Dôvod:

Dátum ukončenia platnosti:
Zapísal (podpis): ....................................................      


