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Plán prípravy
pre hlavné mesto SR Bratislavu, mestské časti, právnické osoby a fyzické osoby
- podnikateľov k zabezpečeniu prípravy na civilnú ochranu a prípravu občanov
na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre územie obvodu Okresného úradu
Bratislava na rok 2021.

Bratislava 2021

Plán prípravy na civilnú ochranu pre hlavné mesto SR Bratislavu, mestské časti,
právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov je spracovaný na základe zákona č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.
303/1996 Z. z. na zabezpečenie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.
V obci, mestských častiach a u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov sa o
vykonaní prípravy jednotiek civilnej ochrany a prípravy obyvateľstva na sebaochranu
a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci vedie dokumentácia v
rozsahu stanovenom § 11 vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na
civilnú ochranu v znení neskorších predpisov.
Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov samosprávneho kraja, mestských častí a
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v zmysle § 18a zákona č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 7/2012
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany.
Cieľ prípravy
Cieľom prípravy na civilnú ochranu je pripraviť štáby a jednotky civilnej ochrany na
plnenie úloh a opatrení civilnej ochrany a obyvateľstvo na sebaochranu a vzájomnú pomoc,
ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci. Riadiť a organizovať teoretické školenia
a praktické nácviky štábov, jednotiek civilnej ochrany a obyvateľstvo pripraviť na zvládnutie
súboru jednoduchých a účelných opatrení, ktoré slúžia na bezprostrednú pomoc pri ohrození
života, zdravia a majetku v prípade mimoriadnej udalosti.
1) Prípravu na civilnú ochranu v obci a mestských častiach organizovať pre:
– štáb a jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu obce, mestskej časti,
– zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti,
– obyvateľstvo.
Rozsah prípravy:
– 4 – 8 hodín ročne.
Odporúčaný obsah prípravy:
– právne predpisy,
– Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, zásady ochrany
a činnosti obyvateľstva v prípade vzniku možných mimoriadnych udalostí v okolí
pracoviska a bydliska,
– opatrenia k ochrane obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, s dôrazom na povodne a zosuv pôdy,
– opatrenia realizované pri povodniach a záplavách,
– varovné signály a činnosť po ich vyhlásení,
– kolektívna ochrana – evakuácia, ukrytie, evakuačná a úkrytová batožina,
– vykonávanie záchranných prác na záchranu života, zdravia osôb a majetku, odsun
z ohrozených alebo postihnutých priestorov,
– improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela,
– integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112,tiesňové SMS, E-Call
– správanie sa obyvateľstva pri hrozbe použitia výbušnín, pri náleze podozrivého
predmetu, pri prijatí podozrivých zásielok,
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–
–
–

poskytnutie prvej pomoci.
opatrenia v súvislosti so vznikom MU ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,
opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19.

2) Prípravu na civilnú ochranu u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov
organizovať pre:
– štáb a jednotky civilnej ochrany zriadené pre potrebu právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov,
– zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti.
Rozsah prípravy:
– 4 až 8 hodín ročne.
Odporúčaný obsah prípravy:
– právne predpisy,
– oboznámenie sa s Analýzou územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí,
– opatrenia k ochrane obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, s dôrazom na povodne a zosuv pôdy,
– opatrenia realizované pri povodniach a záplavách,
– varovné signály a činnosť po ich vyhlásení,
– kolektívna ochrana – evakuácia, ukrytie, evakuačná a úkrytová batožina,
– vykonávanie záchranných prác na záchranu života, zdravia osôb a majetku, odsun
z ohrozených alebo postihnutých priestorov,
– improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela,
– integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112,tiesňové SMS, E-Call
– poskytnutie prvej pomoci.
– opatrenia v súvislosti so vznikom MU ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,
– opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19.
3) Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj príprava na
poskytovanie prvej pomoci
Príprava obyvateľstva na POSVP má smerovať k získaniu nevyhnutne potrebných
vedomostí, zručností a návykov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, pomoc iným v núdzi pri
vzniku mimoriadnych udalostí, ako aj na poskytovanie prvej pomoci.
Obsah prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu zamerať na:
a) varovné signály,
b) improvizovanú ochranu dýchacích ciest a povrchu tela,
c) správanie sa obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu,
d) integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112,tiesňové sms, E-Call
e) správanie sa obyvateľstva pri hrozbe použitia výbušnín, pri náleze podozrivého
predmetu, pri prijatí podozrivých zásielok,
f) kolektívna ochrana (evakuácia, ukrytie, zásady opustenia bytu + evakuačná
a úkrytová batožina, zásady opustenia priestoru).
g) opatrenia v súvislosti so vznikom MU ohrozenie verejného zdravia II. stupňa,
h) opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia Covid-19.
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Obsah prípravy obyvateľstva na poskytovanie prvej pomoci zamerať na:
a) zásady prvej pomoci (kontrola vedomia, kontrola dýchania, privolanie záchrannej
služby, resuscitácia - nepriama masáž srdca, vdychy),
b) zaistenie bezpečnosti pre seba a aj pre postihnutého,
c) náhle stavy (srdcový infarkt, mozgová príhoda),
d) ako sa zachovať pri rozsiahlejších nešťastiach.

Formy prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
1) Informačná a poradenská služba
a) Centrum účelových zariadení
Centrum účelových zariadení
stredisko Inštitút pre verejnú správu
Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Tepličky 11, 963 01 Krupina
Priama linka: 0907 988 082, 0903 553 115
mail: tomas.horarik@minv.sk
Centrum účelových zariadení
stredisko Inštitút pre verejnú správu
Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Predná Huta dom 13,
053 31 Novoveská Huta
Priama linka: 053/44 61124
mail: dana.mahutova@minv.sk
b) Okresný úrad Bratislava, Tomášikova 46, Bratislava
web stránka – http://www.minv.sk/?odbor_civilnej_ochrany_a_krizoveho_riadenia
e-mail:
juraj.valent2@minv.sk
c) Verejnoprávne inštitúcie s humanitným poslaním
Slovenský Červený kríž
územný spolok Bratislava - mesto
Miletičova 59
821 09 Bratislava
Viera Uhríková
Telefonický kontakt: 0903 558 905
mail:
bratislava@redcross.sk
d) Bratislavský samosprávny kraj a mestské časti
e) Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia
2) Programy a relácie vysielané v rozhlase a v televízii pripravované subjektmi, ktoré
svojou podnikateľskou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok.
Zoznam ohrozovateľov je uverejnený na web stránke
http://www.minv.sk/?odbor_civilnej_ochrany_a_krizoveho_riadenia
3) Edičná a publikačná činnosť uskutočňovaná vydávaním odborných publikácii,
článkov v regionálnych denníkoch, denníkoch a časopisoch.
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Distribúcia a predplatné revue
Centrum bezpečnostnotechnických činností MV SR (CTBČ)
Soňa Mačkovičová
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča
Telefón: 0961604259
E-mail: sona.mackovicova@minv.sk
V prípade realizácie POSVP formou článkov v periodikách a pod. zaslať jeden
výtlačok na Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia.
4) Preventívno-výchovná a propagačná činnosť
Činnosť vykonávaná na podujatiach s tematikou civilnej ochrany, ktorými sú
najmä cvičenia, súťaže, výstavy a exkurzie
5) Zverejňovanie informácii v elektronickej forme
http://www.minv.sk/?odbor_civilnej_ochrany_a_krizoveho_riadenia
Po vykonaní prípravy na civilnú ochranu štábov, jednotiek civilnej ochrany
a obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc zaslať na Okresný úrad
Bratislava, odbor krízového riadenia informáciu o vykonaní prípravy (príloha č. 1
a 2).
4) Príprava na CO organizovaná Okresným úradom Bratislava
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:

Odborná.príprava.záchranných.zložiek.integrovaného
záchranného systému
po dohode so záchrannými zložkami
podľa rozvrhu
Európsky deň linky tiesňového volania 112
február – podľa pokynov MV SR
podľa pokynov MV SR
Národný deň linky tiesňového volania 112
december – podľa pokynov MV SR
podľa pokynov MV SR
Psychologická.príprava.operátorov.koordinačného.strediska
integrovaného záchranného systému
podľa termínov určených sekciou KR MV SR
psychohygiena, komunikácia s obzvlášť zasiahnutým klientom
Krajské kolo súťaže mladých záchranárov
máj
podľa Propozícií SMZ
Príprava krízového štábu okresného úradu
podľa plánu prípravy krízového štábu OÚ
podľa rozvrhu
Evakuačná komisia Okresného úradu Bratislava
jún
podľa rozvrhu
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Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:
Cieľová skupina:
Termín:
Obsah prípravy:

Krízové štáby obcí a výdajne odberných oprávnení zriaďované
obcami
február – november (podľa požiadaviek obcí)
podľa požiadaviek
Komisia okresného úradu pre zabezpečenie mimoriadnych
regulačných opatrení (príprava bude vykonávaná spoločne pre
všetky komisie v rámci bratislavského kraja)
jún
podľa rozvrhu
Jednotky CO pre potrebu územia
október
podľa rozvrhu
Príprava primátorov, starostov obcí a mestských častí
február
podľa rozvrhu
Príprava zamestnancov obcí, hl. m. SR Bratislavy
a mestských častí zabezpečujúcich úlohy CO
február – november
podľa rozvrhu

Témy a dátum konania uvedených príprav bude spresnený pozvánkou.
6) Odborná príprava organizovaná v Školiacich zariadeniach vzdelávania a prípravy
Od 1.6.2014 patrí pod stredisko Inštitút pre verejnú správu Bratislava:
CÚZ Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy, Predná Huta dom 13, Spišská Nová Ves
Prihlášky zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na vzdelávacie
aktivity sa zasielajú priamo do školiaceho strediska, v ktorom budú absolvovať vzdelávaciu
aktivitu.
Kurzy na získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva pre
Bratislavský kraj sa budú vykonávať v zariadení „INŠTITÚT PRE VEREJNÚ SPRÁVU,
M. Schneidera-Trnavského 10, 841 01 Dúbravka. Informácie o získaní odbornej
spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva ako aj termíny preškolení na
predĺženie platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany
obyvateľstva.na.rok.2021.sú.uverejnené.na.web.stránke
http://www.minv.sk/?Odborna_sposobilost_v_CO.
Prihlášky na získanie osvedčenia odbornej spôsobilosti ako aj prihlášky na predĺženie
platnosti osvedčenia odbornej spôsobilosti sa posielajú na email adresu:
nikola.hippová@minv.sk tel: 033/5564 444
Odborná spôsobilosť podľa § 18a, zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
ku strate ktorej došlo alebo dôjde od vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“), sa
predlžuje až do uplynutia šiestich mesiacov od odvolania krízovej situácie.
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Ďalšie vzdelávacie aktivity v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva sú zverejnené na web
stránke http://www.minv.sk/?odbor_civilnej_ochrany_a_krizoveho_riadenia.
Ponuky vzdelávacích aktivít sa aktualizujú priebežne.
7) Nácviky a cvičenia

Hlavné mesto SR Bratislava a mestské časti pred vykonaním praktického precvičenia
krízových štábov informovať Okresný úrad Bratislava 30 dní pred jeho konaním.
T: január – december
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Príloha č. 1

PREHĽAD O VYKONANÍ PRÍPRAVY ŠTÁBOV A JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY
Názov mestskej časti,
právnickej osoby
a fyzickej osoby podnikateľa

Termín
a miesto
konania

Názov jednotky a
zariadenia CO

Vytvárané
pre potrebu

Počet Účasť,
zar.
počet
osôb členov

Názov témy

Počet
hodín
prípravy

8

Príloha č. 2

PREHĽAD O VYKONANÝCH ŠKOLENIACH POSOVP
Termín
školenia

Obec
Mestská časť, Prednášajúci
Právnická osoba
a fyzická osoba - Odborne
Zamestnanec
spôsobilá osoba (meno a priezvisko)
podnikateľ
(meno a priezvisko)

Účasť na príprave
Téma školenia
(pomôcky, PC, kazety, videorekordér, atď.)

Obyvateľstvo

Zamestnanci

Organizátor
prípravy
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