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VEC:

ODKAZY:
A. Ústavný zákon o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu č. 227/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
B. Zákon č.321/2002 Z. z. Zákon o ozbrojených silách SR v znení neskorších predpisov.
C. Zákon č.387/2002 Z.z. Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
D. Situačný plán použitia OS SR pri riešení krízovej situácie „PADLÝ ANJEL“ č.
ŠbPDP-V-8-7 z 5. júna 2007.
E. Medzinárodné zdravotné predpisy (IHR) z 23. mája 2005.
F. Zákon č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení
neskorších predpisov.
G. Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike z 11. augusta 2020.
H. Strategický plán NGŠ OS SR CORONA na spoločnú operáciu v súvislosti s COVID19 rev.1 č. ŠbSP-70-39/2020 z. septembra 2020.
I. Usmernenie
hlavného
hygienika
v súvislosti
s koronavírusom
2019
– aktuálne znenie uložené na informačnom portáli Úradu verejného zdravotníctva SR
(http://www.uvzsr.sk).
J. Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia –
aktuálne znenie uložené na informačnom portáli Úradu verejného zdravotníctva SR
(http://www.uvzsr.sk).
K. Usmernenia vedúceho hygienika rezortu MO SR – aktuálne znenia uložené na
informačnom portáli MO SR „Koronavírus SARS-CoV-2“
(https://web1.mil.sk/SitePages/koronavirus.aspx).
L. Uznesenie vlády SR č. 202/2020 z 06.04.2020.
M. Uznesenie vlády SR č. 587/2020 z 30.09.2020.
N. Uznesenie vlády SR č. 644/2020 z 09.10.2020.
O. Uznesenie vlády SR č. 665/2020 z 18.10.2020.
P. Smernica pre činnosť Spoločného operačného centra GŠ OS SR
i. č. SCKM-75-59/2020 zo dňa 4. septembra 2020.
Q. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOZ PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 2, č.: ŠbPO-214-71/2020 z 4. novembra 2020.Smernica
pre
činnosť
Spoločného
operačného
centra
GŠ
OS
SR
č. SCKM-75-59/2020 zo dňa 4. septembra 2020.
R. Koordinačný rozkaz veliteľa SOV k príprave 1. etapy operácie „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“, č.: ŠbPO-214/2020 z 19. októbra 2020.
S. Operačný plán veliteľa SOV pre operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“, č.
ŠbPO-214-1/2020 z 19. októbra 2020.
T. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOV PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 1, č.: ŠbPO-214-53/2020 z 27. októbra 2020.
U. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOV PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“ Revízia 2, č.: ŠbPO-214-71/2020 z 04. novembra 2020
V. OPERAČNÝ PLÁN VELITEĽA SOZ PRE OPERÁCIU „SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“ REVÍZIA 3 Č.: ŠbPO-214-99/2020 z 18. novembra 2020.
a.

Účel: Cieľom rozkazu je definovať postup plošného testovania občanov SR v okresoch
TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE a PRIEVIDZA s cieľom identifikovať mieru
infikovania populácie SR ochorením COVID-19 a zamedziť respektíve prerušiť jeho
reťazové šírenie na území SR.
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b.

Schválenie: Formát dokumentu je vypracovaný v súlade so Smernicou pre operačné
plánovanie SVD/GOP 30-20.

c.

Účinnosť: dňom schválenia.
plukovník Ing. Milan CVIK
veliteľ RHQ TO

FORMÁT ZÁZNAMU ZMIEN
Po vydaní zmeny (doplnku), sa každá zmena musí zaznamenať a strany, ktoré boli
nahradené sa majú zničiť v súlade s bezpečnostnými nariadeniami.
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1.

PREHĽAD SITUÁCIE
a.

b.

Východiská
(1)

V dôsledku nárastu počtu denných prírastkov pozitívne testovaných
s ochorením COVID-19 dochádza k nárastu hospitalizovaných pacientov
a tiež pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť.

(2)

Pri nezmenenom trende šírenia ochorenia COVID-19 je možné, že dôjde ku
kritickému zaťaženiu zdravotníckeho systému SR.

(3)

Dňa 18. októbra 2020 vláda SR schválila uznesenie vlády SR č. 665
k návrhu na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na
území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavu.

(4)

Dňa 19. októbra 2020 NGŠ OS SR schválil Operačný plán veliteľa SOV pre
operáciu „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“.

(5)

V termíne 31 októbra - 01novembra 2020 bolo vykonané plošné testovanie
obyvateľstva na území SR.

(6)

V termíne 07- 08 novembra 2020 bolo vykonané pretestovanie obyvateľstva
vo vybraných okresoch na území SR.

Vlastné sily
Spoločné operačné zoskupenie (SOZ) OS SR doplnené a podporované silami a
prostriedkami MV SR, MF SR a MZ SR.
Operáciu riadi veliteľ SOZ prostredníctvom šestnástich regionálnych veliteľstiev
(RHQ) dislokovaných v rámci stálych posádok OS SR.
RHQ TO je tvorené útvarmi a jednotkami v posádke TOPOĽČANY, doplnené a
podporované silami a prostriedkami MV SR a MZ SR.
RHQ TO riadi vytvorené odberové miesta (OM) na báze volebných okrskov miest
a obcí v okresoch TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE, PRIEVIDZA a dva mobilné
odberové tímy (MOT), ktoré budú zriadené nasledovne 1xMOT v Jaselských
kasárňach TOPOĽČANY a 1xMOT v NC EOD Nováky.
Odberové tímy budú tvorené z príslušníkov OS SR, PZ SR, MZ SR, MF SR,
HaZZ, samosprávy a dobrovoľníkov v zmysle prílohy B.
Hlavné miesto velenia RHQ TO zriadené Jaselských kasárňach TOPOĽČANY.

c.

Obmedzenia
Národná legislatíva.
Plnenie ďalších úloh súvisiacich s COVID-19.

d.

Cieľový stav
RHQ TO v spolupráci so silami a prostriedkami MV SR , MZ SR a samosprávy
splnili úlohy opakovaného pretestovania obyvateľstva vo vybraných obciach SR
na COVID-19. Činnosti útvarov a zariadení OS SR v posádke TOPOĽČANY je
zabezpečená. Verejný poriadok je zachovaný.
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2.

ÚLOHA
Na
rozkaz,
vyčlenenými
silami
a
prostriedkami
RHQ
TO
v spolupráci s príslušníkmi MZ, MF SR, MV SR a samosprávy, rozvinúť sieť
odberných miest vo vybraných obciach (kde úroveň infikovania zistená počas 2. a 3.
etapy operácie dosahovala 1 % a viac z pretestovaných občanov SR) určených na báze
volebných okrskov miest a obcí v okresoch TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE,
PRIEVIDZA, v termíne 21.11.- 22.11.2020 vykonať opätovné pretestovania časti
obyvateľstva s cieľom identifikovať mieru infikovania populácie SR ochorením
COVID-19 a zamedziť resp. prerušiť jeho reťazové šírenie na území SR.

3.

SPÔSOB REALIZÁCIE
a.

Zámer veliteľa RHQ TO.
(1) Vykonať pretestovania obyvateľstva vo vybraných obciach v okresoch
TOPOĽČANY, PARTIZÁNSKE, PRIEVIDZA. Na tento účel vytvoriť a
nasadiť Účelové zoskupenie (RHQ TO a odberové miesta) zložené zo síl a
prostriedkov OS SR v posádke TOPOĽČANY, MV SR (PZ, HaZZ), MF
SR, SR (zdravotnícky personál) a samosprávy (admin. podpora).
(2) Operáciu vykonať prostredníctvom komplexnej siete stacionárnych
Odberných miest na báze volebných okrskov a Mobilných odberových
tímov.
(3) K tomu vytvoriť robustnú a efektívnu C2 – veliteľstvo operácie (SOZ) –
„regionálne“ veliteľstvá (RHQ) – sieť stacionárnych OM a MOT.
(4) Operáciu vykonať v 3 fázach – 1. Príprava, 2. Vykonanie testovania,
3. Konsekvenčný manažment.
(5) Základným predpokladom vykonateľnosti operácie budú dostatočné kapacity
zdravotníckeho personálu MZ SR, OS SR, PZ a HaZZ SR.

b.

Koncept operácie.
Operácia bude vedená v 3. fázach:
(1)

I. FÁZA – PRÍPRAVA. Fáza začala vydaním Operačného plánu veliteľa
SOZ revízia 3 a končí dosiahnutím pohotovosti stacionárnych a mobilných
odberových tímov.
1.

aktivovať RHQ TO,

2.

začleniť expertov MV a MZ SR do RHQ TO,

3.

určiť obce, v ktorých sa bude vykonávať testovanie občanov SR

4.

rozvinúť systém velenia, riadenia a informačného toku (C2),

5.

spresniť a prerozdeliť stacionárne odberové miesta v rámci
regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta pre mobilné
odberové tímy,

6.

kontaktovať členov (zdravotníkov) odberových tímov, ktorí
vykonávali testovanie na odberových miestach počas 2. a 3. etapy,
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7.

vykonať rekognoskáciu odberových miest a vykonať súčinnosť so
štátnou správou a samosprávou

8.

vykonať všestranné poučenie a prípravu vyčleneného personálu (v
prípade zmeny) do stacionárnych a mobilných odberových miest,

9.

zabezpečiť distribúciu a uloženie (skladovanie) testov a potrebného
materiálu na zabezpečenie OM.

10. vykonať pretestovanie PrV
a mobilných odberových tímov ,

(2)

vyčlenených

do

stacionárnych

II. FÁZA – VYKONANIE TESTOVANIA
ETAPA 1. vykonaná v termíne 23.10.-25.10.2020..
ETAPA 2. vykonaná v termíne 31.10.-01.11.2020
ETAPA 3. vykonaná v termíne 07.11.-08.11.2020
ETAPA 4. sa začne hlásením o pohotovosti k plneniu úlohy
21.11.2020 a končí ukončením testovania obyvateľstva na území SR
22.11.2020.
1.

hlásenie o pohotovosti k plneniu úlohy veliteľmi OT 210645-210715
NOV 20 na RHQ TO ,

2.

hlásenie o pohotovosti k plneniu úlohy veliteľmi OT NLT 210730
NOV 20 veliteľovi SOZ

3.

udržiavať súčinnosť so štátnou správou a samosprávou,

4.

riadiť testovanie osôb s použitím stacionárnych odberových tímov a
mobilných odberových tímov,

5.

udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu
testovania,

6.

zabezpečiť komplexnú logistickú podporu nasadeného personálu,

7.

koordinovať presuny v spádovej oblasti regionálnych veliteľstiev,

8.

zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov
a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

9.

ukončiť
testovanie
222000 NOV 20

obyvateľstva

na

území

SR

10. koordinovať manipuláciu s biologickým a komunálnym odpadom
v súlade s prílohou R.

(3)

III. FÁZA – KONSEKVENČNÝ MANAŽMENT.
ETAPA 1. – 3. vykonaná
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ETAPA 4. začína ukončením testovania obyvateľstva vo vybraných obciach
na
území
SR
a končí
čiastočnou
reorganizáciou
a konsolidáciou nasadených síl a prostriedkov.

c.

1.

reorganizovať a konsolidovať nasadené sily a prostriedky,

2.

vykonať dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky,

3.

vykonať inventúru, ošetrenie a uloženie nespotrebovaného materiálu

4.

vyhodnotiť výsledky testovania obyvateľstva vo vybraných obciach
v okresoch Prievidza, Partizánske a Topoľčany.

5.

vyhodnotiť výsledky efektivity operácie s využitím dostupných médií
z účelom propagácie OS SR.

Úlohy:
(1)

Vo fáze I.
a)

Úlohy veliteľom útvarov a jednotiek v posádke TOPOĽČANY
1.

pokračovať v riadení operácie vytvorenou štruktúrou C2,

2.

spresniť a prerozdeliť stacionárne odberové miesta v rámci
regionálnej zodpovednosti a identifikovať miesta nasadenia
mobilných odberových tímov,

3.

priebežne a prioritne riešiť operatívne požiadavky veliteľa RHQ
TO, čím vytvárať podmienky pre prípravu a realizáciu operácie,

4.

vyčleniť personál pre OM a MOT v zmysle prílohy B a prílohy
R1,

5.

určiť koordinátorov (iba dôstojníkov) pre každý okres ( PD, PE,
TO), za účelom koordinácie činností jednotlivých OM
s miestnou samosprávou alebo na promptné riešenie prípadných
problémov. V nevyhnutných prípadoch zvážiť využitie
koordinátorov z radov Finančnej správy Slovenskej republiky.

6.

začleniť do svojho zoskupenia pridelený personál z iných
útvarov, úradov OS SR, zo zložiek MO SR

7.

začleniť zamestnancov OS SR na základe dobrovoľného
prihlásenia do zostavy na jednotlivé pozície v OT a MOT,

8.

vykonať analýzu počtov použiteľných síl a prostriedkov a
v prípade potreby vyžiadať ich doplnenie

9.

vykonať všestranné poučenie vyčleneného personálu OS SR do
stacionárnych a mobilných odberových miest dňa 19.11.2020

10. začleniť expertov MV, MF a MZ SR regionálnej úrovne do
RHQ TO
11. podporiť distribúciu a uloženie testovacích setov a potrebného
materiálu na zabezpečenie OM.
12. vykonať rekognoskáciu odberových miest a vykonať súčinnosť
so štátnou správou a samosprávou,
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13. identifikovať na vlastnej úrovni možnosť podpory zo strany
HaZZ,
14. vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a
mobilných odberových tímov pred začiatkom testovania dňa
19.11.2020,
b)
I.
1.

Úlohy pre regionálne účelové zoskupenie
Regionálne veliteľstvo TOPOĽČANY (RHQ TO)

vykonať pretestovanie PrV vyčlenených do stacionárnych a mobilných odberových
tímov v rámci domovských útvarov silami a prostriedkami obväzísk jednotlivých
útvarov a zaslať o tom písomné hlásenie na email marek.sedliak@mil.sk
a marek.krchnavy@mil.sk

II.

(2)

Velitelia odberových miest (OM) a určení koordinátori pre okresy
1.

vykonať súčinnosť so štátnou správou a samosprávou,

2.

vykonať rekognoskáciu priestorov k vykonaniu testovania
občanov SR.

3.

byť pripravený na podporu distribúcie a uloženia testovacích
setov,

4.

vykonať prípravu vyčleneného personálu
stacionárnych a mobilných odberových miest.

5.

zúčastniť sa pretestovania PrV vyčlenených do stacionárnych
a mobilných odberových tímov.

OS

SR

do

Vo fáze II.
a)

Regionálne veliteľstvo TOPOĽČANY (RHQ TO)
1.

do 07:30 hod hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy veliteľovi SOZ,

2.

aktivovať pridelenú mobilnú hliadku VP,

3.

riadiť testovanie osôb z použitím stacionárnych a mobilných
odberových tímov,

4.

udržiavať situačný prehľad a reagovať na zmeny v priebehu
testovania,

5.

zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii
testov a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

6.

koordinovať manipuláciu s biologickým a komunálnym
odpadom v súlade s prílohou R,

7.

denne pred a po skončení testovania zabezpečiť dezinfekciu
OM.
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b)

Velitelia odberových miest (OM) a určení koordinátori pre okresy
(okrsky)
1.

od 06:45 do 07:15 hod. hlásiť pohotovosť k plneniu úlohy,

2.

21.11. – 22.11.2020 zabezpečiť testovanie na OM v zmysle
prílohy QQ,

3.

zabezpečiť likvidáciu biologického odpadu v súčinnosti so
zdravotníckou zložkou OM.

4.

21.11. – 22.11.2020 zabezpečiť poriadok a organizovanosť OM
v zmysle prílohy QQ,

5.

denne pred a po skončení testovania zabezpečiť dezinfekciu OM
v zmysle prílohy QQ.

Vo fáze III.

(3)
I.

II.

Regionálne veliteľstvo TOPOĽČANY (RHQ TO)
1.

zabezpečiť odvoz biologického a komunálneho odpadu v súlade
s prílohou R,

2.

odovzdať priestory, v ktorých boli umiestnené OM samospráve,

3.

zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky,

Velitelia odberových miest (OM) a určení koordinátori pre okresy
(okrsky)
1.

zabezpečiť odvoz biologického a komunálneho odpadu v súlade
s prílohou R,

2.

odovzdať priestory, v ktorých boli umiestnené OM samospráve

3.

zabezpečiť dezinfekciu vyčlenenej techniky,

Koordinačné inštrukcie

d.

(a)

Topoľčany

12

(b)

12

Určenie veliteľa regionálneho veliteľstva TO :

plk. Ing. Milan
CVIK

Partizánske

5

Prievidza

17

Topoľčany

11

Partizánske

5

Prievidza

17

Topoľčany

11

Určenie Zástupcu veliteľa RHQ TO

Topoľčany

pplk.. Ing. Miloš
SOPOLIGA
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(c) Určenie veliteľov odberových tímov
Zachovať zloženie odberových tímov z 2. a 3. etapy. Prednostne za
veliteľov OT určovať PrV vo vojenskej hodnosti čatár – podplukovník
V prípade nedostatku personálu vo vojenskej hodnosti čatár – podplukovník
za veliteľov odberových tímov zaraďte aj PrV vo vojenskej hodnosti vojak
2. st. – desiatnik, ktorí sú v služobnom pomere min. 5 rokov. Týchto PrV
zaraďovať podľa nasledovných priorít:
-

PrV v hodnosti vojak 2. st. - desiatnik s vysokoškolským vzdelaním.

-

PrV v hodnosti vojak 2. st. - desiatnik s úplným SŠ vzdelaním
zaraďovať ako veliteľa odberového tímu v blízkosti odberového
miesta kde je veliteľom tímu dôstojník/poddôstojník od funkcie Vdr
vyššie.

-

Ostatných PrV v hodnosti desiatnik zaraďovať na základe rozhodnutia
veliteľa RHQ s prihliadnutím na ich schopnosti.

(d) Prehľad obcí vybraných pre 4. etapu operácie
link:
https://sov.mil.sk/_layouts/15/start.aspx#/Zdielane%20dokumenty/Forms/Al
lItems.aspx?RootFolder=%2FZdielane%20dokumenty%2F00%5FPl%C3%
A1novacie%20predpoklady%204%2EETAPA&FolderCTID=0x0120004B9
E7B94C136BD46BA30F85475DA6AFE&View=%7B6C94C918%2D9CD
E%2D4A36%2D8451%2DF818C2C381D8%7D
(e) Použitie MOT je v kompetencii veliteľa RHQ TO na vyžiadanie veliteľov OM.
Harmonogram činnosti na odberovom mieste (OM)
P. č.

Čas

1. do 07.15
2. 07.00 - 08.00
3. 08.00 - 12.00
4. 12.00 - 12.45
5. 12.45 - 17.00
6. 17.00 - 17.30
7. 17.30 - 20.00
8. 20.00 - 20.30

Činnosť

Poznámka

07:30 hod. veliteľ RHQ hlási
Hlásenie o pripravenosti odberového tímu pohotovosť k plneniu úloh počas VTC
s veliteľom SOZ so stavom k 07:00
k plneniu úloh veliteľovi RHQ
hod.

Príprava pracoviska
Vykonávanie odberov na odberovom do 15:00 hod. SITREP
veliteľa RHQ so stavom k 12:00 hod.
mieste
Prestávka na obed
Vykonávanie odberov na odberovom
mieste
Prestávka na večeru
Vykonávanie odberov na odberovom do 23:00 hod. SITREP
veliteľa RHQ so stavom k 20:00 hod.
mieste
Ukončenie činnosti na pracovisku
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9. 20.30 - 21.30

Dezinfekcia OM

( f ) Inštruktážne video k spresneniu činnosti na odberovom mieste je uložené na
doméne SharePoint link:
https://sov.mil.sk/_layouts/15/start.aspx#/Zdielane%20dokumenty/Forms/AllItems
.aspx?RootFolder=%2FZdielane%20dokumenty%2FVide%C3%A1%20a%20n%
C3%A1vod%20na%20pou%C5%BEitie&FolderCTID=0x0120004B9E7B94C136
BD46BA30F85475DA6AFE&View=%7B6C94C918%2D9CDE%2D4A36%2D8
451%2DF818C2C381D8%7D
(g) V súčinnosti so samosprávou spresniť časový rozpis odberov v jednotlivých
OM (napr. podľa abecedy). Doporučený harmonogram príchodu občanov na OM:
(h) Doporučený harmonogram príchodu občanov na odberné miesto
priezvisko začínajúce sa na písmeno

A,B

C,D

08:00–
09:20

09:20–10:40

L,M

N,O

08:00–
09:20

09:20–10:40

21NOV20
prestávka
E,F
G,H
CH,I
na obed
čas príchodu na odberové miesto
10:40–
12:00

12:00 –
12:45

12:45–
15:00

15:00–
17:00

22NOV20
prestávka
P,R
S,T
U,V
na obed
čas príchodu na odberové miesto
10:40–
12:00

12:00 –
12:45

12:45–
15:00

15:00–
17:00

prestávka
na večeru

J,K

17:00–17:30

17:30–
20:00

prestávka
na večeru

Z

17:00–17:30

17:30–
20:00

Velitelia RHQ odporučiť samosprávam modifikovať doporučený
harmonogram podľa miestnych špecifík a informovať občanov, aby na
odberové miesto prichádzali podľa harmonogramu.
(2)

Karanténne miesta pre osoby bez domova zabezpečia mestá a obce.

(3)

Testovanie osôb vykonať bez obmedzenia hornej hranice veku.

(4)

Pokyny pre veliteľa OM pri riešení neštandardných situácií, ktoré môžu
vzniknúť pri komunikácií s miestnou samosprávou:
Pokyny pre obsadzovanie miest administratívnych a zdravotníckych
pracovníkov do OM/OT:
(a)

Pri obsadzovaní administratívnych pracovníkov do odberových tímov
rešpektovať rozhodnutie autority miestnej samosprávy. V prípade
situácie, že pozícia administratívneho člena odberového tímu bola
obsadená z obdržanej databázy tohto uchádzača opätovne osloviť,
informovať ho o vzniknutej situácií a ponúknuť mu alternatívnu
pozíciu v blízkom okolí odberového miesta. Po jeho súhlase ho
opätovne zaradiť do takéhoto tímu.
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(b)

V prípade, že dôjde k duplicite pri miestach zdravotníkov
t.j. miestna samospráva bude mať svojich zdravotníkov a taktiež
zdravotníci boli vygenerovaní z obdržaných databáz,
uprednostniť zdravotníkov miestnej samosprávy a s ostatnými
vykonať dohovor o zmene ich zaradenia do iného tímu resp. na
iné odberové miesto, ak to bude možné. V prípade nemožnosti
vzájomnej dohody informovať koordinátora v danom regióne aby
prijal ďalšie rozhodnutie.

(c)

4.

V prípade, že sa registrácie a následného začlenenia do OT domáha
občan, ktorý požaduje byť v anonymite t.j. je neochotný poskytnúť
osobné údaje, tak takúto osobu neregistrovať a odkázať na miestnu
samosprávu, kde má dotyčný záujem participovať ako dobrovoľník.

LOGISTICKÁ PODPORA
a.

Koncept Logistickej podpory.
(4)

I. fáza – PRÍPRAVA.
Vykonať prípravu síl a prostriedkov pre splnenie úloh operácie.
1.

preveriť stav a dostupnosť síl a prostriedkov určených pre splnenie
úloh operácie,

2.

na základe preverenia vyčleniť sily a prostriedky na zabezpečenie
úloh operácie,

3.

zabezpečiť predpísané ochranné pracovné pomôcky na základe
stanovenej normy,

4.

prijať opatrenia na zabezpečenie logistickej podpory v určených
odberných miestach,

5.

poskytnúť logistickú podporu počas presunu do odberových miest,

6.

zabezpečiť opätovnú distribúciu a uloženie (skladovanie) testov na
vykonanie II. FÁZY, Etapy 4., v spolupráci so štátnou správou.

(5)

II. FÁZA – VYKONANIE TESTOVANIA

Etapa 1.
Vykonaná.
Etapa 2.
Vykonaná.
Etapa 3.
Vykonaná.
Etapa 4.
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Poskytovať nepretržitú
a prostriedkom.

logistickú

podporu

vyčleneným

silám

1.

zabezpečiť komplexnú logistickú podporu nasadeného personálu,

2.

koordinovať presuny regionálneho veliteľstva do stanovených OM,

3.

zabezpečiť dispečingovú pohotovosť k operatívnej distribúcii testov
a riešeniu neplánovaných prepravných úloh,

4.

koordinovať priebežný odsun biologického odpadu so zdravotníckou
zložkou.

(6)

III. FÁZA – KONSEKVENČNÝ MANAŽMENT

Etapa 1.
Vykonaná.
Etapa 2.
Vykonaná.
Etapa 3.
Vykonaná.
Etapa 4.

b.

c.

5.

1.

pripraviť a vykonať odsun síl a prostriedkov z priestoru operácie,

2.

vykonať dezinfekciu priestorov a vyčlenenej techniky,

3.

zabezpečiť obnovenie bojaschopnosti síl a prostriedkov.

Koncept zdravotníckeho a veterinárneho zabezpečenia.
(1)

Zdravotnícky pracovníci MO SR, HaZZ MV SR a MZ SR odobrať
biologický materiál, vykonať a vyhodnotiť testy na ochorenie Covid-19
s cieľom identifikovať mieru infikovania populácie SR.

(2)

Zdravotnícku podporu nasadených
Integrovaného záchranného systému SR.

jednotiek

realizovať

cestou

Personál.
(1)

Silami a prostriedkami personálneho manažmentu na jednotlivých stupňoch
velenia preveriť stav a dostupnosť personálu určeného pre zabezpečenie
realizácie kontinuity prijatých opatrení vo všetkých fázach operácie
a pripraviť ich na nasadenie do miesta záujmu.

(2)

Identifikovaných PrV OS SR nasadiť do jednotlivých odberových miest
podľa požiadaviek veliteľa RHQ TO.

(3)

Monitorovať stav personálu zaradeného v účelovom zoskupení a riešiť
operatívne požiadavky na ich prípadnú obmenu.

VELENIE A RIADENIE
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a.

Velenie a riadenie C2.
(1)

Štruktúra velenia a riadenia.
a)

Velenie a riadenie realizovať v súlade s prílohou B.
OPCOM nad vyčlenenými jednotkami OS SR do SOZ pre operáciu
„SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“
uplatňuje
veliteľ SOZ,
OPCON nad vyčlenenými silami MV a MZ SR a samosprávy pre
operáciu
„SPOLOČNÁ
ZODPOVEDNOSŤ“
uplatňuje
veliteľ SOZ,
PREPCOM nad jednotkami OS SR dislokovanými v posádke
v spádovej
oblasti
regionálneho
veliteľstva
uplatňuje
veliteľ regionálneho veliteľstva TOPOĽČANY (RHQ TO).

b.

Koncept komunikačných a informačných systémov.
(1) V prípravnej fáze:
a)

Vykonať rekognoskáciu pracovísk odberových miest s cieľom
detekovať možné prostriedky na zriadenie informačných liniek.

b)

Zhodnotiť vlastné kapacity na vybudovanie potrebnej infraštruktúry
a doplniť potrebné technológie.

c)

Zriadiť telefónnu komunikačná sieť medzi jednotlivými pracoviskami
(OM) a RHQ

d)

Pripraviť prostredie rezortnej telefónnej a dátovej siete na výmenu
informácií RHQ a SOZ.

e)

Vytvoriť komunikačné kanály na zabezpečenie medzirezortnej
koordinácie a výmeny informácií.

(2) Vo vykonávacej fáze úsilie zamerať na udržanie stabilného komunikačného
prostredia, odolného voči rušeniu.
(3) Podrobné informácie súlade s prílohou Q – Komunikačné a informačné
systémy.
c.

Koncept STRATCOM
(1)

d.

Koncept InfoOps
(1)

e.

STRATCOM realizuje nadrezortné komunikačné centrum s účasťou
zástupcov participujúcich rezortov – MO SR, OS SR, MZ SR, MV SR,
Prezídia PZ, a vybraných partnerov z tretieho sektora s cieľom definovať
a šíriť jednotný „NARATÍV“ operácie a komplexne zabezpečiť koordináciu
celkovej komunikácie s médiami naprieč celým ich spektrom.
InfoOps
realizuje
analyticko-operačná
skupina
SOV
s cieľom ovplyvniť postoj a správanie schválených cieľových skupín,
vyvrátiť šíriace sa dezinformácie a hoaxy súvisiace s operáciou a držať
informačný vplyv v AOR (SVK).

Hlásenia.
(1)

I. – III. FÁZA:
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(a)

(2)

Zasielať hlásenia v zmysle Nariadenia náčelníka Generálneho štábu
OS SR o oznamovaní udalosti a mimoriadnej udalosti náčelníkovi
Generálneho štábu OS SR, č.: KaGŠ-5-10/2019 zo 14. februára 2019.
II. FÁZA:

(a)

hlásenie o pohotovosti k plneniu úlohy

(b)

zasielať SITREP

(3)

III. FÁZA:

(a)

Hlásenie o vykonaní reorganizácie a konsolidácie nasadených síl
a prostriedky,

(b)

Hlásenie o vykonaní dezinfekcie priestorov a vyčlenenej techniky.

Hlásenia podávať v súlade s prílohou CC.
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