
Karta civilnej ochrany školy a školského zariadenia 
s právnou  subjektivitou 

(podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.) 
 

1. Názov a adresa školy, školského zariadenia° Riaditeľ školy, školského zariadenia  (titul, meno, priezvisko) 

 

spojenie do školy 

číslo pevnej telefónnej  linky: číslo pevnej telef. linky na 

riaditeľa: 

úradná e-mailová adresa školy : 

Názov  školy 
Počet osôb v škole z toho Telocvičňa 

zamestnancov žiakov spolu počet m2 

1.      

2. (adresa)      

3. (adresa)      

Poznámka: 

° V prípade, že sa jedná o „spojenú“ školu, uveďte  názov a adresu  riaditeľstva..  

 Údaje o počtoch zamestnancov a žiakov  :  

a) v  riadku č. 1 za školu (v prípade, že sa jedná o „spojenú“ školu, za školu kde sídli riaditeľstvo), 

b) v  riadku č. 2 a prípadne v ďalších riadkoch, uveďte údaje  za ostatné spojené školy nachádzajúce sa na inej adrese ako je riaditeľstvo. 

 

 

 

 

ODPORÚČANÁ organizačná štruktúra jednotiek CO 

 podľa  prílohy č.5 vyhlášky MV SR č.523/2006 Z. z. 

o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác  

a organizovania jednotiek civilnej ochrany 

Stanovenie počtov 
osôb v odporúčanom 

zložení jednotiek 

vyhláškou 

Zriadené jednotky civilnej ochrany 

podľa § 16  zákona NR SR  

č. 42/1994 Z. z. pre potrebu  školy s 
uvedením ich počtov a zaradením osôb 

 v zložení : 

vedúci osoby 
počet 

jednotiek 
vedúci osoby 

osoby 

spolu 
 

ŠTÁB  

 v zložení vedúci + členovia štábu 1 3-7     
 

ZÁCHRANNÉ JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY 

v zložení 

a) záchranné   družstvo 

bez  možnosti členenia na hliadky  

7-10 

    
s možnosťou členenia  

na 2 hliadky 
     

s možnosťou členenia  

na 3 hliadky 
     

 

ŠPECIÁLNE JEDNOTKY CIVILNEJ OCHRANY 

v zložení f)   V sklade materiálu civilnej ochrany 1 2-3     

g)   V ochrannej stavbe (alebo v chránenom pracovisku) 1 5     

Celkom :     

 

 

 

 

 

 

 

Dátum spracovania : 

 

                                                                                                                                           ......................................................................... 

                    pečiatka a podpis spracovateľa 

 

 

 

Poznámka :  

Jednotky civilnej ochrany slúžia pre potrebu školy, preto o zaradení osôb, zložení a počtoch  jednotiek rozhoduje štatutár školy. 

Pri zmenách Vami vyplnených údajov, oznámte tieto e-mailom, telefónom, prípadne listom na odbor krízového riadenia OÚ Žilina. 

 


