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1. ODBORNÁ PRÍPRAVA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY 

  

Odborná príprava štábov CO a odborných jednotiek CO vytvorených pre potreby 

mesta/mestskej časti alebo PO a FO - podnikateľa je organizovaná v súlade s vyhláškou MV 

SR č. 303/1996 Z.z. na organizovanie prípravy na CO v znení neskorších predpisov. Obsahové 

zameranie odbornej prípravy je orientované na vykonávanie záchranných prác podľa určenia 

jednotiek CO (poriadkové jednotky, jednotky zdravotníckej pomoci, jednotky na činnosť 

evakuačných zariadení a ďalších odborných jednotiek, ak sú zriadené).  

Okresný úrad Košice vykonáva odbornú prípravu jednotiek CO vytvorených 

pre potreby územného obvodu Košice podľa samostatne spracovaného „Plánu odbornej 

prípravy jednotiek CO vytvorených pre potreby územného obvodu Košice“ na príslušný 

kalendárny rok. Okresný úrad Košice v súvislosti s organizovaním jednotiek CO vedie „Zámer 

na vytvorenie jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územného obvodu Košice“. Odborné 

jednotky pre územnú potrebu vykonávajú záchranné práce po vyhlásení mimoriadnej situácie 

na území obvodu s minimalizovaním ohrozenia života a zdravia nasadených osôb, pričom 

v zmysle § 10 vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany plnia stanovené úlohy.  

 

 

ÚLOHY A CIELE ODBORNEJ PRÍPRAVY JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY 

 

Organizovanie odbornej prípravy jednotiek civilnej ochrany zriadených pre potreby 

mesta/mestskej časti alebo PO a FO - podnikateľa je realizované s ohľadom na predurčenie 

vytvorených jednotiek CO a požadovanú odbornosť, na závery analýzy možnosti vzniku 

mimoriadnych udalostí, ako aj na podmienky a schopnosti krízových orgánov samosprávy 

mesta/mestskej časti alebo PO a FO - podnikateľa riešiť mimoriadnu udalosť a vykonávať 

úlohy súvisiace s prijatými opatreniami na ochranu obyvateľstva po vyhlásení mimoriadnej 

situácie.  

Základnou úlohou je zdokonaľovať pripravenosť zaradených osôb štábe CO a v členov 

odborných jednotiek civilnej ochrany na ich činnosť pri vykonávaní záchranných prác. 

 

 

OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY 

 

Obsahom odbornej prípravy sú základné a ďalšie odborné teoretické vedomosti, praktické 

skúsenosti, zručnosti a návyky vrátane sebaochrany a poskytovania prvej pomoci, ktoré sú 

potrebné na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO pri vykonávaní záchranných prác na  

ohrozenom území mestskej časti, resp. mesta Košice alebo objektu PO a FO – podnikateľa. 

 

Odbornú prípravu štábov CO a odborných jednotiek CO pre potrebu  vykonať v rozsahu 16 

hod. v dvoch častiach. 
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TEMATICKÉ ZAMERANIE ODBORNEJ PRÍPRAVY JEDNOTIEK  

CIVILNEJ OCHRANY 

 

 

Téma I:  Úlohy a opatrenia civilnej ochrany v rozsahu normy odborných vedomostí pre 

členov jednotiek CO (štáb a odborné jednotky): 

 

 krízové riadenie 

 mimoriadna udalosť, mimoriadna situácia 

 informačný systém CO  

 záchranné práce so zameraním na evakuáciu  

 súvisiaca legislatíva 

 

Téma II: Organizácia jednotiek podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z.z. o 

podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej 

ochrany: 

 

 organizácia jednotiek pre potrebu územia, obce a objektu 

 funkčné povinnosti členov zaradených v štábe CO a odborných jednotkách 

 organizácia činnosti jednotiek pri vyhlásení mimoriadnej situácie so zameraním na 

evakuáciu  

 organizovanie poriadkových jednotiek v objektoch poskytujúcich núdzové ubytovanie 

 materiálne a dokumentačné vybavenie jednotiek CO  

 modelová situácia – nácvik činnosti 
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Harmonogram odbornej prípravy jednotiek CO na rok 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. učebná úloha - skupina 
počet 

jednotiek 

počet 

zaradených 

osôb 

zodpovedá vykoná súčinnosť termín 
Miesto 

konania 

1. 

určení členovia štábov 

CO mestských častí 

zaradení do odbornej 

prípravy jednotiek CO 

pre potrebu územia  

14 20 VOdKR  

OddCOaKP 

určení 

zamestnanci  

 Mesto Košice 

 

november -  

určí OÚ KE 

po dohode s 

mestskými 

časťami a 

Mestom 

Košice 

2. 

jednotky CO na činnosť 

evakuačných zariadení 

CO, z toho: 

65 65 

VOdKR  

OddCOaKP 

určení 

zamestnanci  

MČ, Mesto 

KE, dotknuté 

OBT, 

ÚS SČK 

3. 

jednotka na obsluhu 

evakuačného zberného 

miesta 

34 34 

4. 
jednotka na obsluhu 

evakuačného strediska 
9 9 

5. 

jednotka na obsluhu v 

stanici výstupu 

evakuovaných 

1 1 

6. 
jednotka na obsluhu 

regulačného stanovišťa 
12 12 

7. 

jednotka na obsluhu 

miesta ubytovania 

evakuovaných 

9 9 

  

spolu: (počty zaradených 

osôb  spresnia mestské 

časti) 

xxx 85           

8. 

vedúci a určení členovia 

štábov CO mestských 

častí mesta Košice 

22 + 17 39 VOdKR  Mesto Košice 

OddCOaKP 

určení 

zamestnanci  

určí mesto 

Košice 

Magistrát 

mesta 

Košice 

9. 

výjazdová skupina pri 

KŠ OÚ Košice 

(zamestnanci odboru KR 

zaradení do služobnej a 

pracovnej pohotovosti) 

1 12 VOdKR  

OddCOaKP 

a určení 

zamestnanci  

KCHL CO 

Jasov 
september 

ŠZVaP 

CÚZ IVS 

SN 

10. 

riadiaca skupina OÚ 

Košice (vodiči  SMV - 

zamestnanci odboru KR 

zaradení do služobnej a 

pracovnej pohotovosti) 

1 12 VOdKR  

OddCOaKP 

a určení 

zamestnanci  

 

 

CBTČ 

Topoľčianky 

 

podľa 

plánu 

CBTČ 

určí CBTČ 
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2. PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU A VZÁJOMNÚ POMOC 

 

V súlade s aktuálnymi potrebami a poslaním civilnej ochrany v oblasti prípravy 

obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc realizovať sú úlohy stanovené v „Pláne 

hlavných úloh v oblasti CNP ...“ na príslušný kalendárny rok.  

Úlohy realizovať s dôrazom na obsahové zameranie prípravy na civilnú ochranu 

u jednotlivých subjektov, ktoré bude dôslednejšie vychádzať z analýzy možností vzniku 

mimoriadnych udalostí v územnom obvode Košice. V príprave obyvateľstva, zamestnancov 

a osôb prevzatých do starostlivosti na sebaochranu a vzájomnú pomoc dosiahnuť potrebné 

vedomosti a praktické skúsenosti na zabezpečenie činnosti pri zmierňovaní a zamedzovaní 

pôsobenia následkov mimoriadnych udalostí. Metodické materiály na úseku prípravy na CO 

OÚ Košice priebežne sprístupňuje na svojej web stránke s cieľom zabezpečiť komplexnejšiu 

informovanosť verejnosti. 

   

TEMATICKÉ ZAMERANIE PRÍPRAVY OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU  

A VZÁJOMNÚ POMOC V ROKU 2023 

 

Téma I.: Zásady správania sa pri povodniach a záplavách 

 

Oboznámiť obyvateľstvo, zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti so všeobecnými 

zásadami pred povodňami, v období povodní a po povodniach: 

 zdroje a miesta nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti v súvislosti s povodňami 

na území mesta Košice, kde môže prísť k ohrozeniu životov, zdravia a majetku (údaje 

z Analýzy...) 

 opatrenia, ktoré sú pripravené k záchrane životov, zdravia a majetku v prípade vzniku 

povodní – evakuácia,  zásady samovoľnej evakuácie 

 telefónne čísla tiesňového volania 

 miesto, kde môžu obyvatelia obce obdržať ďalšie informácie o rizikách vzniku  

povodní  a o pripravených opatreniach, 

 činnosť obyvateľstva pri vzniku a priebehu povodní. 

 

 

Téma II.: Poskytovanie prvej pomoci - obsah a cieľ prípravy: 

 

Oboznámiť obyvateľstvo, zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti so všeobecnými 

a špecifickými zásadami poskytovania prvej pomoci po vzniku mimoriadnej udalosti s dôrazom 

na nepriaznivé účinky kontaminovaného územia po povodniach na ľudské zdravie: 

 zásady prvej pomoci (zhodnotenie situácie, privolanie záchrannej služby),  

 poskytnutie prvej predlekárskej pomoci (pri poškodení zdravia konzumáciou 

kontaminovaných potravín a vody, nevoľnosť),  

 vonkajšia masáž srdca, ďalšie poranenia a prvá pomoc (poranenie chrbtice, poranenie 

hlavy, zlomeniny, nevoľnosť, srdcový záchvat),  

 hýbanie s postihnutým (premiestnenie postihnutého do bezpečia, nosenie postihnutého 

s nižšou hmotnosťou, improvizované nosidlá) 

 obsah lekárničky v aute,  v domácnosti, na pracovisku. 
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Téma III.: Základné právne normy - obsah a cieľ prípravy: 

 

Poznať základné právne normy súvisiace s poslaním civilnej ochrany chrániť život, zdravie a 

majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia 

mimoriadnej situácie,  hlavne v súvislosti s povodňami: 

 

 zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov 

 zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov 

 vyhláška MV SR č. 328/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii 

 vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných 

prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších predpisov 

 

Odporúčaná forma vykonávania POSVP podľa podmienok na území jednotlivých MČ 

mesta Košice: 

  zabezpečovanie informovanosti obyvateľstva MČ na web stránke MČ v súlade  

s § 15a zákona  č. 42/1994 Z.z., 

  príprava a vydávanie metodických materiálov pre lektorov k príprave obyvateľstva 

a k príprave jednotiek CO, 

 vydávanie letákov a iných tlačovín obsahujúce informácie o možnostiach vzniku MU 

na území obvodu MČ, o správaní sa obyvateľstva pri ich vzniku mimo riadnej udalosti 

spojenej s únikom NL a o záchranných prácach, 

 vo formách POSVP intenzívnejšie využívať metodické materiály zverejnené v časopise 

„Civilná ochrana“, 

 využívanie informácií na internetových stránkach (MV SR, OÚ Košice, mesta Košice 

a MČ, KSK), 

 súčinnosť s Územným spolkom SČK Košice – mesto a miestnymi spolkami SČK pri 

príprave na poskytovanie prvej pomoci (organizovanie nácvikov činnosti),  

 

 súčinnosť s regionálnymi a miestnymi masovo-komunikačnými prostriedkami (TV, 

rozhlas, tlač) - propagovať problematiku civilnej ochrany a prípravu obyvateľstva 

 

 

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – ÚSEK PRÁCE S MLÁDEŽOU 

 

V rámci preventívno-výchovnej činnosti pri príprave obyvateľstva na sebaochranu 

a vzájomnú pomoc spolupracovať v rámci svojej územnej a zriaďovateľskej pôsobnosti so 

základnými školami a strednými školami a dobrovoľnými organizáciami s humanitným 

poslaním.  

Poskytovať metodickú pomoc školám pri aplikácii otázok civilnej ochrany 

vo vyučovacom procese a pri spracúvaní námetov na vykonanie účelových cvičení v rámci 

prierezového učiva „Ochrana života a zdravia“ s ohľadom na závery z „Analýzy územia 

a možnosť vzniku mimoriadnych udalostí. Byť nápomocní školám pri príprave, organizovaní 

a vykonaní účelových cvičení na školách a pri organizovaní súťaží pre školskú mládež 

s tematikou civilnej ochrany.    
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Harmonogram vykonania preventívno-výchovných podujatí v roku 2023 

 

 
Spracovala: Mgr. Misáková 

 

 

 

 

      

 

________________ 

vedúci odboru 

 

p.č. učebná úloha - skupina 
počet 

družstiev 

počet 

zaradených 

osôb 

zodpovedá vykoná súčinnosť termín 
Miesto 

konania 

1. 

Medzinárodný deň 

tiesňovej linky 112 – deň 

otvorených dverí  

--- max. 20 VOdKR  KS IZS   KR HaZZ 
10. 

február 

určí OÚ KE 

po dohode 

s KR HaZZ 

 2. 
župná súťaž mladých 

záchranárov  
1 8 VOdKR  OddCOaKP 

Mesto KE 

vybraná ZŠ  

OÚ KE 

apríl 
Určí župa 

BAZ 

3. 
Okresné kolo mladých 

záchranárov CO 

podľa 

prihlásenia 

podľa 

prihlásenia 
VOdKR  

OddCOaKP 

a určení 

zamestnanci  

CVČ KE 

Mesto KE 

subjekty 

apríl 

Určí po 

dohode 

CVČ KE 

4. 

Krajské kolo mladých 

záchranárov CO s účasťou 

družstva z Maďarska 

26 130 VOdKR  

OddCOaKP 

a určení 

zamestnanci  

CVČ KE 

Mesto KE 

subjekty 

župa BAZ 

máj 

Určí po 

dohode 

CVČ KE 

5. 
účasť na Majstrovstvách SR 

mladých záchranárov CO 
3 15 VOdKR  OddCOaKP 

 

SKR MV 

SR 

poverený 

OÚ 

postupujúce 

družstvá 

 jún 
určí SKR 

MV SR 

6. 

Výtvarná súťaž „Ochranárik 

LTV 112 a CO“ 

3. kategórie 

školy 

podľa 

prihlásenia 

žiaci podľa 

prihlásených 

prác 

VOdKR  KS IZS 

OddCOaKP 

školy 

SKE MV SR 

september 

– 

december 

podľa 

propozícií 


