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Okresný úrad Brezno, zabezpečujúci výkon štátnej správy pri plnení úloh v oblastiach 

civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, vychádzajúc z 

,,Plánu hlavných úloh odboru krízového riadenia Okresného úradu Brezno na rok 2019“ č. 

OU-BR-OKR-2019/001125-001, zo dňa 11. januára 2019, „Ročného plánu činnosti odboru 

krízového riadenia Okresného úradu Brezno na rok 2019“ č. OU-BR-OKR-2019/001759-

001, zo dňa 23.januára 2019, v súlade s jeho pôsobnosťou vyplývajúcou z § 14 ods. 1 písm. 

c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov, podľa ustanovenia § 4 ods.1 a 2  vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z. na 

zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších prepisov a vyhlášky Úradu 

vlády SR č. 126/2017, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych 

zamestnancov, k organizovaniu a vykonávaniu vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu 

v okrese Brezno  

 

vydáva 

 
„Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu v Okrese Brezno na rok 2019“ 

 

Tento plánovací dokument určuje ciele, obsah, formy a metódy realizácie vzdelávania a 

odbornej prípravy zamestnancov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb 

podnikateľov, krízových štábov, evakuačných komisií, štábov jednotiek civilnej ochrany, 

odborných jednotiek ako aj prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

v Okrese Brezno na rok 2019“. 

 

Čl. 1 

CIEĽ A OBSAH VZDELÁVANIA 

 

1. Cieľom vzdelávania je dosiahnuť pripravenosť zamestnancov štátnej správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osôb podnikateľov na riadenie činnosti pri záchranných prácach 

a pri riešení krízových situácií. Pri využití poznatkov z predchádzajúcich rokov pri 

riadení a organizovaní záchranných prác ako pri nácvikoch a cvičeniach. 

2. Obsahom vzdelávania je zabezpečiť vzdelávanie riadiacich orgánov, zamestnancov 

odboru krízového riadenia Okresného úradu Brezno, starostov obcí, právnických 

a fyzických osôb - podnikateľov na zvládnutie činnosti riadenia a organizovania 

záchranných prác v mieste možných mimoriadnych udalostí a pri krízových situáciách. 

 

 

Čl. 2 

CIEĽ A OBSAH PRÍPRAVY 

 

1. Cieľom prípravy je zvyšovať schopnosť včas a adekvátne reagovať na vzniknuté 

ohrozenie a prijímať opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku osôb ako aj na 

elimináciu následkov mimoriadnych udalostí vo vzťahu na komplexné zabezpečenie 

ochrany obyvateľstva. 

2. Obsahom prípravy je v základnej, zdokonaľovacej a špecializovanej príprave získať 

odborné a teoretické vedomosti, praktické skúsenosti, zručnosti a návyky potrebné na 

zabezpečenie riadenia, organizovania a samostatného plnenia úloh a opatrení krízového 
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riadenia pri zabezpečovaní ochrany života, zdravia, majetku obyvateľstva a životného 

prostredia. 

 

3. Obsahom prípravy krízových štábov, evakuačných komisií, štábov CO a odborných 

jednotiek CO sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces teoretického a diferencovaného 

špeciálneho školenia a praktického výcviku na plnenie úloh a vykonávania opatrení CO. 

 

4. Vykonávaním opatrení CO v prípade mimoriadnej udalosti sa rozumie organizačná, 

operačná, technická a materiálna činnosť CO nevyhnutne potrebná na ochranu života, 

zdravia a majetku, ktorej zameranie je súčasťou prípravy krízových štábov, štábov CO, 

odborných jednotiek CO a prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 

(ďalej len „POSVP“).  

 

5. POSVP sa rozumie cieľavedomý a sústavný proces preventívno-výchovnej a propagačnej 

činnosti, teoretického školenia a praktického výcviku, ktorý má umožniť v rámci cyklu 

trojročnej prípravy fyzickým osobám získať nevyhnutne potrebné vedomosti, zručnosti a 

návyky na sebaochranu a pomoc iným v núdzi. Je nevyhnutné spolupracovať 

s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním, regionálnymi médiami a 

zvyšovať úroveň pripravenosti účastníkov Súťaže mladých záchranárov CO 

 

6. Prípravu krízového štábu, jednotiek CO a POSVP je oprávnená vykonávať len odborne 

spôsobilá osoba, §18a ods.1 písm. c) zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane. 

 

 

Čl. 3 

RIADENIE A ORGANIZOVANIE PRÍPRAVY 

 

1. Pri riadení a organizovaní prípravy štábov, odborných jednotiek a POSVP sa berú do 

úvahy: 

a) závery analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v obci resp. v objekte 

právnickej osoby, fyzickej osoby - podnikateľa (ďalej len „subjekt“), 

b) organizačná štruktúra krízových štábov, odborných jednotiek CO zriadených 

v obciach pre vlastnú potrebu, organizačná štruktúra štábov CO a odborných 

jednotiek CO zriadených v subjektoch pre vlastnú potrebu a aj pre potrebu územia, 

c) početnosť a skladba obyvateľstva a zamestnancov subjektov, ich pripravenosť a 

schopnosť riešiť mimoriadnu udalosť,  

d) sily a prostriedky obcí a subjektov, ktoré možno použiť počas mimoriadnej udalosti 

na plnenie úloh a opatrení CO. 

 

2. Príprava jednotiek CO sa organizuje a vykonáva v dvoch stupňoch, a to : 

a) v základnom stupni pre získanie základných teoretických vedomostí a praktických 

skúseností, zručností a návykov, 

b) v strednom stupni pre získanie odborných teoretických vedomostí a praktických 

skúseností, zručností a návykov. 

 

3. Príprava jednotiek CO sa vykonáva v základnom stupni a v strednom stupni zriadené pre 

potrebu : 

a) územia 16-24 hodín ročne, 

b) obce 4-8 hodín ročne, 

c) subjektu 4-8 hodín ročne. 
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4. Na zdokonalenie prípravy jednotiek CO sa raz za rok po absolvovaní základného stupňa 

prípravy vykonáva nácvik v trvaní 4-6 hodín alebo cvičenie v trvaní 8-16 hodín. Tento 

počet hodín sa započítava do rozsahu prípravy jednotiek CO za kalendárny rok.  

 

 

Čl. 3 

METODIKA, ROZSAH A OBSAHOVÉ ZAMERANIE PRÍPRAVY 

 

1. Pri organizovaní prípravy krízových štábov, evakuačných komisií, štábov CO, odborných 

jednotiek CO a komisií používať tieto metódy prípravy: 

a) oznamovacie - výklad, prednáška, beseda, ukážka s vysvetlením, 

b) opakovacie - seminár, nácvik a cvičenie, 

c) zdokonaľovacie - inštruktáž, skupinové cvičenie, štábny nácvik, ukážkové cvičenie. 

 

2. Zodpovednosť za vykonávanie prípravy je daná platnými legislatívnymi normami, podľa 

ktorých prípravu krízového štábu, evakuačných komisií, štábu CO, odborných jednotiek 

CO zriadených pre vlastnú potrebu vykonáva obec resp. subjekt.  

 

3. Odbornú prípravu organizovať pre učebné skupiny: 

a) krízové štáby - obec, okresný úrad 

b) evakuačné komisie - obec, okresný úrad 

c)  štáby CO - subjekt, 

d) odborné jednotky CO - obec a subjekt, 

- pre vlastnú potrebu 

- pre územnú potrebu 

 

4. Rozsah prípravy učebných skupín: 

podľa rozhodnutia starostov obcí, resp. štatutárov subjektov, minimálne však 4 až 8 hodín 

ročne. 

 

5. Obsahové zameranie prípravy zamerať: 

 

a) krízové štáby  

o Legislatíva krízového riadenia, 

o Dokumentácia krízového štábu, 

o Metodika činnosti krízového štábu, 

o Riadenie záchranných prác, 

o Sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, 

o Úlohy krízového štábu pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí, 

o Vyrozumenie, varovanie, zabezpečenie spojenia - hlásna a informačná služba, 

o Ochrana obyvateľstva, 

o Zásady kolektívnej ochrany - ukrytie, evakuácia, 

o Individuálna ochrana obyvateľstva. 

 

b) evakuačné komisie  

o Spôsob vyhlasovania mimoriadnej situácie a evakuácie, 

o Úlohy evakuačnej komisie, 

o Evakuačné zariadenia, ich úlohy a činnosť, časové normy, 

o Úlohy odborného zabezpečenia evakuácie, 

o Postup pri evakuácii obyvateľstva podľa rozdelenia do skupín, 

o 0. 
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c) štáby civilnej ochrany 

o Poslanie a úlohy CO, jej právna úprava v SR, 

o Organizácia a riadenie CO, 

o  Analýza možného vzniku mimoriadnych udalostí v subjekte a z nej vyplývajúce 

úlohy, 

o Úlohy štábu CO pri vzniku mimoriadnej udalosti, 

o  Riadenie činnosti a organizácia záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti, 

o Sily a prostriedky na odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí, zložky 

integrovaného záchranného systému, 

o Zabezpečenie spojenia, varovania a vyrozumenia – hlásna a informačná služba, 

o Zabezpečenie a spôsob výdaja prostriedkov individuálnej ochrany, 

o Zásady kolektívnej ochrany ukrytím, 

o Zabezpečenie evakuačných opatrení. 

 

d) odborné jednotky CO 

o Úlohy civilnej ochrany,  

o Organizačná štruktúra systému CO, 

o Systém spohotovenia, vyrozumenia a zvolania jednotiek CO, 

o Úlohy jednotiek CO pri vykonávaní záchranných prác 

o Materiálno – technické vybavenie jednotiek CO, 

o Zásady súčinnosti jednotiek CO s inými silami a prostriedkami pri odstraňovaní 

následkov mimoriadnych udalostí, 

o Základné a ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ich 

úlohy pri zabezpečovaní záchranných prác, 

o Informácia o zásadách kolektívnej ochrany ukrytím a evakuáciou, 

o Úlohy a činnosť jednotiek CO určených na obsluhu evakuačných zariadení. 

 

 

KAŽDOROČNE OPAKOVAŤ: 

 

o Analýzu územia možného ohrozenia a zásady ochrany a činnosti obyvateľstva v 

prípade vzniku možných  mimoriadnych udalostí v okolí bydliska a na 

pracovisku, 

o Terorizmus (v súlade s opatreniami pripravovanými v rámci EÚ), 

o Improvizovanú ochranu dýchacích ciest a povrchu tela, 

o Varovné signály a činnosť obyvateľstva pri ich vyhlásení, 

o Zásady prvej pomoci (zhodnotenie situácie, privolanie záchrannej služby, vlastná 

bezpečnosť, 

o Postupy pri záchrane života - priority pri ohrození života, kardiopulmonálna 

resuscitácia, dusenie, topenie, poranenia, krvácanie, šok, bio-chemicko-fyzikálne 

poškodenia, popáleniny, otravy, úrazy elektrickým prúdom, uštipnutia, 

zlomeniny, náhle stavy, srdcový infarkt, epilepsia, náhla cievna mozgová 

príhoda), 

o Obsah lekárničky - auto lekárnička, obsah lekárničky v domácnosti, na 

pracovisku. 

 

6. Spresnenie a doplnenie obsahového zamerania prípravy pod písmenami a) až d) je možné 

na základe rozhodnutia starostu obce alebo štatutára subjektu. Závisí to hlavne od stupňa 

ohrozenia, veľkosti obce, subjektu, počtu osôb zaradených do organizácie CO, stavu ich 

pripravenosti a pod. 
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7. Ak obec alebo subjekt nemá personálne, materiálne alebo priestorové možnosti na 

vykonanie prípravy môže požiadať o pomoc pri realizácii prípravy na CO okresný úrad. 

 

8. O vykonávaní prípravy na CO sa vedie dokumentácia: 

a) Tematický plán 

b) Rozvrh zamestnania  

c) Prezenčná listina 

Pri vykonaní nácviku alebo cvičenia sa rozsah dokumentácia rozšíri o: 

d) Organizačno-metodické pokyny na vykonanie nácviku alebo cvičenia 

e) Zámer nácviku alebo cvičenia 

f) Plán vykonania nácviku alebo cvičenia 

g) Námet na vykonanie nácviku alebo cvičenia 

h) Materiálno-technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie nácviku alebo cvičenia 

 

9. Dokumentácia o vykonaní prípravy krízových štábov, evakuačných komisií, štábov CO, 

odborných jednotiek CO sa uchováva počas piatich rokov.  

 

 

Čl. 4  

PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU  

A VZÁJOMNÚ POMOC  

 

1. Obsah POSVP je rozčlenený do cyklu troch rokov. V roku 2019 sú témy prípravy určené 

pre 3. rok cyklu prípravy:   

Zásady správania sa pri živelných pohromách 
 

2. Prípravu obsahove zamerať na tieto témy: 

o Druhy živelných pohrôm, 

o  Zásady správania sa obyvateľstva pri vzniku živelnej pohromy 

o Opatrenia na záchranu život, zdravia a majetku v prípade vzniku MU, 

o  Telefónne čísla tiesňového volania, 

o  Poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám, 

o Možnosti a spôsoby ukrytia obyvateľstva pri vzniku mimoriadnej udalosti, 

o  Miesta , kde sa môžu obyvatelia obce oboznámiť informácie o rizikách vzniku MU. 

 

 

3. Každoročne opakovať: 

o Analýzu územia možného ohrozenia a zásady ochrany a činnosti obyvateľstva v 

prípade vzniku  

o Možné mimoriadne udalosti v okolí bydliska a na pracovisku, 

o Terorizmus v súlade s opatreniami v rámci EÚ, 

o Improvizovanú ochranu dýchacích ciest a povrchu tela, 

o Varovné signály a činnosť obyvateľstva pri ich vyhlásení. 

Prvá pomoc: 

o Zásady prvej pomoci (zhodnotenie situácie, privolanie záchrannej služby, vlastná 

bezpečnosť, 

o Postupy pri záchrane života (priority pri ohrození života, kardiopulmonálna 

resuscitácia, dusenie, 

o Topenie, poranenia, krvácanie, šok, bio-chemicko-fyzikálne poškodenia (popáleniny, 

otravy, úrazy elektrickým prúdom, uštipnutia), 
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o Zlomeniny, náhle stavy (srdcový infarkt, epilepsia, náhla cievna mozgová príhoda), 

o Obsah lekárničky (auto lekárnička, obsah lekárničky v domácnosti, na pracovisku). 

 

4. POSVP vykonávať za použitia týchto hlavných foriem prípravy:  

a) teoretické školenie a praktický výcvik 

b) informačná a poradenská služba 

c) edičná a publikačná činnosť 

 

5. Prípravu realizovať spôsobom: 

o prednáškovej činnosti, 

o relácií v miestnych a závodných rozhlasoch, 

o článkov v obecných novinách, 

o informácií na nástenných novinách, v letákoch a plagátoch, 

o preventívno - výchovnej a propagačnej činnosti vykonávanej na podujatiach CO ako 

sú cvičenia, výstavy a pod., 

o informačnej a poradenskej služby poskytovanou okresným úradom, obcou, subjektom 

a verejnoprávnymi  inštitúciami, 

o sledovania programov a relácií vysielaných v rozhlase a televízii, 

o doručenia príručiek a materiálov do domácností,  

o uverejnením informácií na internetovej stránke alebo verejnej tabuli obce 

v súlade s § 15a zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v znení neskorších predpisov. 

6. O vykonaní prípravy obyvateľstva na POSVP sa vedie dokumentácia: 

a) Tematický plán 

b) Rozvrh zamestnania  

c) Prezenčná listina 

d) Materiálno-technické, finančné a zdravotnícke zabezpečenie nácviku alebo cvičenia. 

 

 

Čl. 5  

PRÍPRAVA MLÁDEŽE 

 

1. V rámci prípravy žiakov základných škôl a osemročných gymnázií zamerať sa na 

prípravu žiakov z oblasti CO v rozsahu učebných osnov „Ochrana človeka a prírody“. V 

spolupráci so základnými školami okresu, starostami obcí a s organizáciami humanitného 

zamerania: 

 

a) organizovať školské kolá Súťaže mladých záchranárov CO, 

 

b) zabezpečiť účasť víťazných družstiev na 19. ročníku okresného kola SMZ, 

 

c) podieľať sa na realizácii účelového cvičenia na vybranej základnej škole okresu, 

 

d)  zúčastniť sa 7. ročník okresného kola výtvarnej súťaže k „NÁRODNÉMU DŇU 

LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA 112 - OCHRANÁRIK OČAMI DETÍ“. Súťaž je 

určená pre materské, základné a špeciálne školy okresu Brezno. 

 

e) zabezpečiť účasť na Európskom dni čísla tiesňového volania 112, organizovanom 

Okresným úradom Banská Bystrica na 11. februára 2019. 
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Čl. 6  

HARMONOGRAM PRÍPRAVY 

 

1. Odborné kompetenčné vzdelávanie štátnych zamestnancov, podľa individuálneho 

plánu vzdelávania zamestnancov odboru krízového riadenie OÚ Brezno. 

       Termín :február až december  2019 

 

2. Odborná príprava na získanie a predlženie odbornej spôsobilosti na vypracovanie 

plánu ochrany obyvateľstva, na vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb 

prevzatých do starostlivosti a na vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej 

ochrany obyvateľstva.  

Základné informácie o odbornej spôsobilosti sú webovej adrese:  www.minv.sk/?osvco. 

Žiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v 

civilnej ochrane podľa § 18a zákona, ako aj žiadosť o absolvovanie školenia a 

preskúšania sa predkladá najneskôr 30 dní pred termínom začatia odbornej prípravy. 

Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať 

zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo 

zabezpečené ich plynulé rozloženie.  

 

MIESTO KONANIA ODBORNEJ PRÍPRAVY:  

Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

TERMÍNY KONANIA: 

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v roku 2019 

1. 18. 02. – 01. 03. 2019 

2. 14. 10. – 25. 10. 2019 

 

Termíny konania školení na predĺženie odbornej spôsobilosti v roku 2019 

1. 14. 01. – 15. 01. 2019 

2. 28. 01. – 29. 01. 2019 

3. 11. 02. – 12. 02. 2019 

4. 25. 03. – 26. 03. 2019 

5. 19. 03. – 20. 03. 2019 

6. 08. 04. – 09. 04. 2019 

7. 25. 04. – 26. 04. 2019 

8. 13. 05. – 14. 05. 2019 

9. 27. 05. – 28. 05. 2019 

10. 10. 06. – 11. 06. 2019 

11. 24. 06. – 25. 06. 2019 

12. 08. 09. – 10. 09. 2019 

13. 23. 09. – 24. 09. 2019 

14. 28. 10. – 29. 10. 2019 

15. 04. 11. – 05. 11. 2019 

16. 18. 11. – 19. 11. 2019 

17. 06. 12. – 07. 12. 2019 

 

http://www.minv.sk/?osvco


 
9 

 

 

3. Odborná príprava organizovaná Okresným úradom Brezno - odborom krízového riadenia: 

 

o  odborná príprava zamestnancov CO obcí 

Termín : 28. februára 2019 

 

o odborná príprava predsedov krízových štábov obcí okresu. 

Termín :27. marec 2019 

 

o  odborná príprava zamestnancov CO škôl a subjektov 

Termín : 30. apríla 2019 

 

o odborná príprava Krízového štábu OÚ Brezno 

Termín : 15. mája 2019 

 

o odborná príprava sekretariátu, pracovných skupín a výjazdovej skupiny 

Krízového štábu OÚ Brezno 

Termín : do 30. júna 2019  

 

o odborná príprava členov evakuačnej komisie OÚ Brezno 

Termín : do 30. júna 2019 

 

o odborná príprava členov evakuačných komisií obcí okresu Brezno 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborná príprava skladníkov materiálu CO 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborná príprava pracovníkov obcí pracujúcich s JIS HM/EPSIS, vedúcich 

obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odberných 

oprávnení 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

o odborno - metodické zamestnanie s členmi obecných komisií pre mimoriadne 

regulačné opatrenia 

Termín : do 30. októbra 2019 

 

 

4. Nácviky a cvičenia organizované Okresným úradom Brezno - odborom krízového 

riadenia 

 

o                        

                 Termín: do 31. 

októbra 2019 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Pavel Porubský             Skontroloval: Ing. Zdenko Šándor 

odborný radca odboru KR      vedúci odboru 


