
OKRESNÝ ÚRAD SENICA 
odbor krízového riadenia  

Vajanského 17, 905 01, Senica 

 

Telefón Fax E-mail Internet IČO 
+421/34 651 3686 +421/34 651 2376 igor.jansak@minv.sk www.minv.sk 00151866 

 

 

 

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov 

varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 

 

 

 

A. Termíny akustického preskúšavania sirén v okrese Senica 

 

Dátum 

preskúšania 

 

Čas 

Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej 

ochrany Autonómne 

systémy Elektromotorické 

sirény 

Elektronické 

sirény 

08.1.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

12.2.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

12.3.2021 12:00 hlasitá skúška hlasitá  skúška   

9.4.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška  

14.5.2021 12:00 hlasitá skúška tichá  skúška   

11.6.2021 12:00 hlasitá skúška hlasitá  skúška 

9.7.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

13.8.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

10.9.2021 12:00 hlasitá skúška hlasitá  skúška   

8.10.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

12.11.2021 12:00 hlasitá skúška tichá skúška   

10.12.2021 12:00 hlasitá skúška hlasitá  skúška 

 

 

B. Spôsob aktivácie sirén 

 

1. Aktiváciu elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykonajú   mestské úrady 

a obecné úrady. 

 

2. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 12.3.2021 vykoná OÚ Trnava 

prostredníctvom  rádiového ovládania (TMS).  

 

3. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 11.6.2021 vykoná OÚ Trnava 

prostredníctvom RDS na všetkých elektronických sirénach  na území kraja.  

 

4. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 10.9.2021 vykonajú mestské úrady 

a obecné  úrady.  

 

5. Aktiváciu hlasitej skúšky elektronických sirén dňa 10.12.2021 vykoná sekcia KR MV 

SR  prostredníctvom RDS  

 

6. Aktiváciu tichých skúšok elektronických sirén v stanovených termínoch vykoná  okresný 

úrad v sídle kraja Trnava prostredníctvom rádiového ovládania (TMS) na území celého 

kraja. 
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C. Opatrenia na informovanie obyvateľstva 

Informovanie obyvateľstva pred termínom skúšky zabezpečí: 

a) sekcia – prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska a Tlačovej agentúry Slovenskej 

republiky, 

b) okresný úrad v sídle kraja – prostredníctvom regionálnych informačných prostriedkov, 

c) mestský úrad a obecný úrad – prostredníctvom miestnych informačných prostriedkov. 

 

 

 

D. Akustické preskúšanie sirén mimo termínu pravidelných skúšok 

 

So súhlasom sekcie je možné sirény preskúšať akustickým tónom aj mimo plánovaných 

termínov preskúšania, v súlade s ustanovením § 5 ods. 1. vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, napríklad v rámci 

objektového cvičenia, preberacích konaní novobudovaných systémov varovania, kontrolnom 

meraní akustického výkonu sirén a podobne. Oprávnená právnická osoba, ktorá preskúšanie 

vykonáva je vždy povinná o vykonaní skúšky vopred informovať obyvateľstvo prostredníctvom 

oznamovacích prostriedkov. 

  

 

     E.  Zmeny plánovaného preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania 

obyvateľstva  

      V súlade s § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o 

podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného 

systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov Sekcia krízového riadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky ruší hlasitú skúšku v prípade vyhlásenia výnimočného stavu, 

núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky. 
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