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Úvod 
 

 Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany ministerstva je 

odborným útvarom ministerstva pre integrovaný záchranný systém, civilnú ochranu, 

krízové riadenie, civilné núdzové plánovanie, ochranu kritickej infraštruktúry, 

hospodársku mobilizáciu, správu materiálu civilnej ochrany a humanitárnu pomoc.  
 

 V zmysle § 4 písm. c) zákona č. c129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom 

systéme v znení neskorších predpisov, zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky odbornú 

prípravu zamestnancov zaradených do koordinačných stredísk, operačných stredísk 

tiesňového volania a dispečerských pracovísk. V súlade s § 8 ods. 2 písm. c) a § 9 ods. 

2 písm. c) sa odbornej prípravy zúčastňujú základné a ostatné záchranné zložky.  
 

 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ďalej v zmysle § 12 písm. h) zákona 

č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

koordinuje prípravu na civilnú ochranu a vykonáva odbornú prípravu na získanie 

odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany. 
 

 V súlade s § 6 písm. d) a písm. e) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu 

v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 

predpisov ministerstvo vnútra Slovenskej republiky organizuje a riadi prípravu 

orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích 

(účelových) kurzov a školení a organizuje odbornú prípravu ústredného krízového 

štábu, koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev a obvodných úradov v sídle 

kraja pri príprave na krízové situácie. 
 

 Na základe § 12 písm. c) zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii 

a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách 

mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky  koordinuje činnosť miestnych orgánov štátnej správy a jej 

prostredníctvom aj obcí na úseku hospodárskej mobilizácie. 
 

 Vzdelávanie v rámci integrovaného záchranného systému bude v roku 2013 

prebiehať internou a externou formou vzdelávacieho procesu. Internú formu 

vzdelávania zabezpečuje Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu 

a civilnej ochrany Slovenská Ľupča so svojimi strediskami vzdelávania a prípravy 

v Nitre a v Spišskej Novej Vsi, ktoré sú podriadené generálnej riaditeľke sekcie 

integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany. Každý kurz končí overením 

teoretických alebo praktických zručností. 
 

 Externá forma vzdelávania bude prebiehať v súvislosti s realizáciou projektu 

„Národný program vzdelávania pre integrovaný záchranný systém vo väzbe na 

podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému štátu. Tento 

projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci 

Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. V projekte sú zahrnuté 

vzdelávacie aktivity týkajúce sa tiesňového volania, integrovanej odozvy na udalosť, 

riadenie a koordináciu na strategickej, taktickej a operačnej úrovni, jazykových 

a počítačových kurzov a školenia zamestnancov v oblasti projektového riadenia. 

Výstupom uvedeného projektu bude vypracovanie kompetenčného modelu 

pracovníkov a pracovných pozícii zapojených do budovania a výkonu IZS, ako aj 

zvýšenie profesionalizácie zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh 

integrovaného záchranného systému. 
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I. Základné kurzy 
 

Názov kurzu Kurz základných vedomostí 
Kód kurzu I. 1.3 

Termín konania 5.- 6. 3. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 7. 2. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení v oblasti civilnej ochrany 
a krízového riadenia.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy,  právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti z oblasti civilnej 
ochrany a krízového riadenia. 

Obsahová náplň Civilná ochrana v Slovenskej republike. Krízové plánovanie a riadenie v Slovenskej 
republike.  Organizovanie a riadenie civilnej ochrany. Príprava na civilnú ochranu. 
Ochrana obyvateľstva.  Záchranné práce. Materiálne a finančné zabezpečenie civilnej 
ochrany. Integrovaný záchranný systém. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby prednáška 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 22 
Teória: 22 
Prax: 0 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant  Za CO: PaedDr. Betuš                                 Za KR:  PhDr. Kadlieček 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka Absolvent, ktorý úspešne vykoná záverečnú skúšku dostane OSVEDČENIE  v zmysle 
rozhodnutia akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR podľa § 14 ods. 9 zákona 
č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Názov kurzu Kurz základných vedomostí 
Kód kurzu I. 1.3 

Termín konania 17.- 18.9. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 19. 8. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení v oblasti civilnej ochrany 
a krízového riadenia.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy,  právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti z oblasti civilnej 
ochrany a krízového riadenia. 

Obsahová náplň Civilná ochrana v Slovenskej republike. Krízové plánovanie a riadenie v Slovenskej 
republike.  Organizovanie a riadenie civilnej ochrany. Príprava na civilnú ochranu. 
Ochrana obyvateľstva.  Záchranné práce. Materiálne a finančné zabezpečenie civilnej 
ochrany. Integrovaný záchranný systém. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby prednáška 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 22 
Teória: 22 
Prax: 00 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Za CO: PaedDr. Betuš                                   Za KR: Mgr. Rajnoha 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka Absolvent, ktorý úspešne vykoná záverečnú skúšku dostane OSVEDČENIE  v zmysle 
rozhodnutia akreditačnej komisie Ministerstva školstva SR podľa § 14 ods. 9 zákona 
č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Kurz CO riaditeľov základných škôl 
Kód kurzu I. 2.1 

Termín konania 16. 5. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 19. 4. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť si právne predpisy. Zdokonaliť vedomosti riadiacich pracovníkov na zvládnutie 
prípravy a zabezpečenie ochrany osadenstva školy v prijímaní opatrení na znižovanie 
rizík ohrozenia, ako aj  určenie  postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnych udalostí. 

Cieľová skupina Riaditelia základných škôl. 

Obsahová náplň Plánovanie, organizovanie a riadenie prípravy na CO v školách. Zásady ochrany 
osadenstva školy v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj  určenie  
postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby výklad a riešenie plánu prípravy 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 6 
Prax: 2  

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Králik 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  Kurzy sa budú vykonávať  
 - v SVP Spišská Nová Ves 
 - výjazdovou formou na základe požiadaviek ObÚ v sídle kraja a miestne príslušných 

Metodicko-pedagogických centier (podľa kapac. a finanč. možností). 

 
 
 

Názov kurzu Kurz CO riaditeľov základných škôl 
Kód kurzu I. 2.4 

Termín konania  5. 11. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 11. 10. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť si právne predpisy. Zdokonaliť vedomosti riadiacich pracovníkov na zvládnutie 
prípravy a zabezpečenie ochrany osadenstva školy v prijímaní opatrení na znižovanie 
rizík ohrozenia, ako aj  určenie  postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov 
mimoriadnych udalostí. 

Cieľová skupina Riaditelia základných škôl. 

Obsahová náplň Plánovanie, organizovanie a riadenie prípravy na CO v školách. Zásady ochrany 
osadenstva školy v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj  určenie  
postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby výklad a riešenie plánu prípravy 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 6 
Prax: 2 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Králik 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  Kurzy sa budú vykonávať  
 - v SVP Spišská Nová Ves 
 - výjazdovou formou na základe požiadaviek ObÚ v sídle kraja miestne príslušných 

Metodicko-pedagogických centier (podľa kapac. a finanč. možností). 

mailto:betus@uco.sk
http://www.minv.sk/
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Kurz CO riaditeľov stredných škôl 
 

Kód kurzu I. 3.4 

Termín konania September 2013 

Miesto konania SVP SNV 

Uzávierka prihlášok august 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk ;tel.: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť si právne predpisy. Zdokonaliť vedomosti riadiacich pracovníkov na zvládnutie 
prípravy a zabezpečenia ochrany zamestnancov školy a osôb prevzatých do 
starostlivosti   v prípade ohrozenia alebo vzniku mimoriadnej udalosti. 

Cieľová skupina Riaditelia stredných škôl. 

Obsahová náplň Plánovanie, organizovanie a riadenie prípravy na CO v školách. Zásady ochrany 
osadenstva školy pred a po vzniku mimoriadnej udalosti. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby výklad a práca nad plánom ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 6  
Prax: 2 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Králik 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka Kurzy sa budú vykonávať  
 - v SVP Spišská Nová Ves,  
 - výjazdovou formou  na základe požiadaviek  samosprávnych krajov (podľa 

kapacitných a finančných  možností). 
 

 
 

II. Špecializované kurzy 
 

Názov kurzu Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 
 

Kód kurzu II.4.3 

Termín konania 3.  4. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 4. 2.  2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť a prehĺbiť si vedomosti nevyhnutné  na vykonávanie úloh a opatrení na úseku 
ochrany pred účinkami nebezpečných látok. 

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov. 

Obsahová náplň Všeobecne záväzné predpisy na ochranu pri nakladaní s nebezpečnými látkami, právne 
predpisy EU - RID, ADR.  Nebezpečné látky a opatrenia na ochranu obyvateľstva pred 
účinkami nebezpečných látok. Terorizmus. Spôsoby určovania oblasti ohrozenia po 
úniku chemickej a rádioaktívnej nebezpečnej látky – predbežné vyhodnotenie. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby Prednáška, výcvik 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 6 
Prax: 2 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Fazekašová 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečná beseda 

Poznámka V prípade záujmu sa kurzy budú vykonávať  na základe požiadaviek obvodných úradov  
aj v dohodnutých termínoch mimo plánu (podľa kapacitných a finančných možností). 

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok 

Kód kurzu II. 4.4 

Termín konania 24. 10. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 27. 9. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť a prehĺbiť si vedomosti nevyhnutné  na vykonávanie úloh a opatrení na úseku 
ochrany pred účinkami nebezpečných látok. 

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov. 

Obsahová náplň Všeobecne záväzné predpisy na ochranu pri nakladaní s nebezpečnými látkami, právne 
predpisy EU - RID, ADR.  Nebezpečné látky a opatrenia na ochranu obyvateľstva pred 
účinkami nebezpečných látok. Terorizmus. Spôsoby určovania oblasti ohrozenia po 
úniku chemickej a rádioaktívnej nebezpečnej látky – predbežné vyhodnotenie. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby Prednáška, výcvik 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 6 
Prax: 2 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Fazekašová 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečná beseda 

Poznámka V prípade záujmu sa kurzy budú vykonávať  na základe požiadaviek obvodných úradov  
aj v dohodnutých termínoch mimo plánu (podľa kapacitných a finančných možností). 

 
 
 

Názov kurzu Ochrana obyvateľstva pred živelnými pohromami - Živelné pohromy 
 

Kód kurzu II. 6. 

Termín konania 20. 6. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 24. 5. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Zovšeobecniť získané skúsenosti z plnenia opatrení na ochranu pred účinkami živelných 
pohrôm za účelom znižovania   ich nepriaznivých dôsledkov na  zdravie, životy 
a majetok obyvateľstva. 

Cieľová skupina Starostovia obcí, zamestnanci štátnej správy,  obcí a samosprávnych krajov,  
zástupcovia zložiek IZS a špecializovanej štátnej správy, vedúci špecializovaných 
inštitúcií a objektov. 

Obsahová náplň Súčasná legislatíva a jej aplikácia pri ochrane obyvateľstva pred živelnými pohromami. 
Záverečná beseda. 

Metóda výučby výklad s praktickým zamestnaním na základe modelovej situácie 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín:8 
Teória: 5 
Prax: 3 

Web stránka aktivity www.minv.sk časť CO - vzdelávanie 

Odborný garant Ing. Králik  

Spôsob ukončenia test 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Poznámka  

 
 
 
 

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
http://www.minv.sk/
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Názov kurzu Ochrana obyvateľov  evakuáciou 
 

Kód kurzu II. 7.1 

Termín konania 20. 6. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 27. 5. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť a prehĺbiť si vedomosti nevyhnutné na zabezpečovanie a vykonávanie 
evakuácie,  s dôrazom na evakuačné opatrenia a spracovanie plánov evakuácie.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, obcí a samosprávnych krajov, právnických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov zabezpečujúci vykonávanie úloh civilnej ochrany. 

Obsahová náplň Legislatíva pre oblasť civilnej ochrany vrátane súvisiacej legislatívy a jej aplikácia pri 
ochrane obyvateľstva evakuáciou. Záverečná beseda. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 4 
Prax: 4 

Web stránka aktivity www.minv .sk časť CO vzdelávanie 

Odborný garant JUDr. Hičková 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  

 
 
 
 

Názov kurzu Ochrana obyvateľov  ukrytím 
 

Kód kurzu II.8.1 

Termín konania 21. 6. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 27. 5. 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Osvojiť a prehĺbiť si vedomosti nevyhnutné na zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia,  
s dôrazom na spracovanie plánov ukrytia a dokumentácie úkrytov.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, obcí a  samosprávnych krajov, právnických osôb a  
fyzických osôb – podnikateľov zabezpečujúci vykonávanie úloh civilnej ochrany. 

Obsahová náplň Legislatíva pre oblasť civilnej ochrany vrátane súvisiacej legislatívy a jej aplikácia pri 
zabezpečovaní a vykonávaní ochrany obyvateľstva ukrytím. Záverečná beseda 

Lektor Ing. Tremba, PaedDr. Betuš 

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 4 
Prax: 4 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Mgr. Haraslín 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  

 
 
 
 
 
 

mailto:betus@uco.sk
http://www.minv/
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Opatrenia hospodárskej mobilizácie 
 

Kód kurzu II.9.3 

Termín konania I. polrok 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok I. polrok 2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení hospodárskej mobilizácie.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti o hospodárskej 
mobilizácii. 

Obsahová náplň Definícia opatrení hospodárskej mobilizácie, krízové plánovanie, krízový plán,  činnosť 
a postupy vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie po ich nariadení. 

Lektor Ing.  Pustai, 

Metóda výučby Prednáška + seminárna beseda 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín:  6  
Teória:  6 
Prax:     - 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Pustai 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečná beseda 

Poznámka  

 
 
 
 

Názov kurzu Riadenie záchranných prác 
 

Kód kurzu II.10.3 

Termín konania 14.10.2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení pri záchranných prácach.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti pri riadení 
záchranných prác. 

Obsahová náplň Záchranné  práce 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba,  Ing.Novotný 

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 4 
Prax: 4 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Štefanka 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Obnova územia, financovanie záchranných prác 
 

Kód kurzu II.11.1 

Termín konania 21.3.2013, 17.9.2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení pri obnove územia 
a spôsoby a postupy pri financovaní záchranných prác.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti pri obnove územia, 
financovaní záchranných prác. 

Obsahová náplň  

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba, plus VŠBM, FŠI ŽU, 

Metóda výučby Prednáška 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 4 
Prax: 4 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Glváč 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečná beseda 

Poznámka  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov kurzu Poskytovanie núdzového ubytovania a zásobovania 
 

Kód kurzu II.12.3 

Termín konania 23.4.2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 25.3.2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Pripraviť poslucháčov , aby  poznali základné teoretické otázky a praktické požiadavky  
na organizovanie núdzového zásobovania a ubytovania obyvateľstva počas 
mimoriadnej situácie. 

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí chcú získať základné vedomosti pri poskytovaní 
núdzového ubytovania a zásobovania. 

Obsahová náplň Základné pojmy núdzové zásobovanie  a núdzové ubytovanie. Riadenie a organizácia 
núdzového zásobovania a núdzového ubytovania. Postup obvodného úradu a obce pri 
núdzovom zásobovaní  a núdzovom ubytovaní obyvateľstva  počas mimoriadnej 
situácie. Plánovanie zabezpečenia núdzového zásobovania  a núdzového ubytovania. 
 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba, Ing.Mišenda  

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 2 
Prax: 6 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Demikátová 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka 
 

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Informačný tok pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti 
 

Kód kurzu II.14. 

Termín konania 4.12.2013 

Miesto konania VTÚ KMCO  Slovenská Ľupča 

Uzávierka prihlášok 4.11.2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

vzdelavanie@uco.sk ;tel.: 048/4187371 

Cieľ kurzu Získať základné vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení pri ohrození alebo vzniku 
mimoriadnej udalosti.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, , ktorí musia mať základné vedomosti 
o informačnom toku pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej udalosti. 

Obsahová náplň Legislatívny rámec upravujúci informačný tok, schéma informačného toku, zhrnutie 
nedostatkov pri plnení informačného toku. 

Lektor VTU KMCO 

Metóda výučby Prednáška, diskusia 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 3 
Teória: 3 
Prax: 0 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Vlček 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  

 

Názov kurzu Krízová komunikácia 
 

Kód kurzu II.13. 

Termín konania 3. 4. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves, celá republika 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Zvládnuť problematiku plánovania krízovej komunikácie, plánovanie taktiky reagovania, 
oboznámenie sa so skúsenosťami krízových manuálov. Posúdiť možnosti 
zdokonaľovania komunikačného a informačného systému po vzniku mimoriadnej 
situácie, jeho koordináciu a súčinnosť.  

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy a samosprávy zabezpečujúci činnosť hovorcov, právnické 
osoby a fyzické osoby, obce a samosprávne kraje, zástupcovia vybraných 
masovokomunikačných prostriedkov. 

Obsahová náplň Analýza rizík. Princípy krízovej komunikácie, úrovne krízovej komunikácie. Štruktúra 
krízovej komunikácie, zásady krízovej komunikácie. Komunikácia s verejnosťou, 
posudzovanie otázok definície rizík, príprava vyjadrení a tlačových správ, kontinuálne 
sledovanie informácií, vzťahy s médiami, súčinnosť s koordinačnými strediskami IZS. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba, externí lektori (napr. VŠBM, FŠI ŽU) 

Metóda výučby Prednáška 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 2 
Prax: 6 

Web stránka 
aktivity 

 

Odborný garant Mgr. Fabianová 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia skúška s testom 

Poznámka  

mailto:vzdelavanie@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
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Názov kurzu Prostriedky individuálnej ochrany 
 

Kód kurzu II.15.3 

Termín konania 20.3.2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 20.2.2013 

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ kurzu Zdokonaliť vedomosti pre vykonávanie úloh a opatrení pri MU s únikom NL. 

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, samosprávy, právnických osôb, fyzických osôb- 
podnikateľov a ostatné osoby, ktorí si chcú zdokonaliť vedomosti. 

Obsahová náplň Nebezpečné  látky, rozdelenie do skupín podľa bodu varu, ich účinky a možnosti 
ochrany pred nimi a zásady poskytovania prvej pomoci pri zasiahnutí nebezpečnými 
látkami. 
Nebezpečné látky z pohľadu výsledkov analýzy územia. 
Účel, rozdelenie podľa vekových kategórií obyvateľstva, takticko-technické dáta PIO. 
Improvizované prostriedky ochrany a účelnosť ich použitia. 
Skladovanie, sklady, ošetrovanie, použitie, kontroly,  skúšky , výsledky skúšok PIO. 
Praktické ukážky PIO, nácvik používania a následného ošetrenia PIO, ukážky 
praktického vykonávania skúšok a opráv PIO na odborných pracoviskách VTÚ. 

Lektor PaedDr. Betuš, Ing. Tremba 

Metóda výučby Prednáška, tréning 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 4 
Prax: 4 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Bartoš 

Kategória Krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test 

Poznámka  

 

Názov odbornej 
prípravy 

Mechanizmus Spoločenstva EÚ pre civilnú ochranu 

Kód   II. 25 

Termín konania v priebehu roka 2013 

Miesto konania  

Uzávierka prihlášok upresní sekcia 

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

 

Cieľ  Poskytnúť základné informácie o legislatívnom rámci Mechanizmu Spoločenstva 
v oblasti civilnej ochrany, jeho implementácii najmä v oblasti modulov civilnej ochrany 
a jeho postavení medzi mechanizmami poskytovania pomoci iných medzinárodných 
organizácií. Vybaviť  účastníkov poznatkami a znalosťami potrebnými na účasť v tzv. 
základnom kurze ktorý je  organizovaný v zmysle platnej legislatívy Európskou komisiou 
(CMI - Community Mechanism Induction) 

Cieľová skupina Zamestnanci odborov civilnej ochrany a krízového riadenia  obvodných úradov, 
zamestnanci obcí a samosprávnych krajov, právnických osôb a fyzických osôb -  
podnikateľov, členovia výjazdových skupín obvodných úradov. 

Obsahová náplň Legislatívny rámec Mechanizmu Spoločenstva v oblasti civilnej ochrany, legislatíva EK 
z oblasti modulov civilnej ochrany. Mechanizmy poskytovania pomoci inými 
medzinárodnými organizáciami (OSN, NATO).  

Lektor Ing. Suchý 

Metóda výučby teoretická prednáška + diskusia 

Celk. rozsah výučby Rozsah hodín: 8   Teória: 7 (4+2) + 1 hod. test      Prax: 0 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Suchý 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečný test zo znalosti prednášanej problematiky 

Poznámka Podmienkou účasti na kurze sú základné znalosti o EÚ. 

mailto:betus@uco.sk


13 

 

III.   Seminár 
Názov seminára Záchranné práce a výjazdové skupiny 

 
Kód  III. 1.2 

Termín konania 30. 10. 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves 

Uzávierka prihlášok 30. 9. 2013 

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 

Cieľ  Zdokonaliť postupy a návyky potrebné na  úspešné zvládnutie riadenia, organizovania, 
a vykonávania záchranných prác pri riešení  krízových situácií a  pre činnosť  
výjazdových skupín.  

Cieľová skupina Zamestnanci odborov civilnej ochrany a krízového riadenia  obvodných úradov, 
zamestnanci obcí a samosprávnych krajov, právnických osôb a fyzických osôb -  
podnikateľov, členovia výjazdových skupín obvodných úradov. 

Obsahová náplň Výmena skúseností s využívaním súčasnej legislatívy pri riadení a organizovaní 
záchranných prác a činnosti výjazdových skupín. Návrhy  na skvalitnenie materiálno- 
technického zabezpečenia a dokumentácie. 

Lektor Ing. Tremba, Ing.Hoško, PaedDr.Betuš 

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 3 
Prax: 5 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Štefanka 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia test a pracovné prezentácie 

Poznámka  

  

IV.  Dištančné vzdelávanie 
Názov dištančného 
vzdelávania 

Organizovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc  

Kód  IV. 1. 

Termín konania V priebehu roka 2013 

Miesto konania SVP Spišská Nová Ves, SVP Nitra 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

betus@uco.sk;  tel: 053/4461124 
kubik@uco.sk+ tel.: 037/6586683 

Cieľ  Umožniť frekventantom  vzdelávania získať potrebné informácie a vedomosti na 
organizovanie prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
prostredníctvom elektronicky  poskytnutých materiálov.  

Cieľová skupina Zamestnanci obcí a samosprávnych krajov, právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov zabezpečujúci úlohy CO. 

Obsahová náplň Organizovanie a riadenie prípravy na CO. Východiská pre organizovanie prípravy na CO. 
Príprava obyvateľstva na sebaochranu. Formy a metódy prípravy na CO. Dokumentácia 
prípravy na CO. Organizovanie priebehu zamestnania.  

Lektor Ing. Tremba, Ing. Magdolen 

Metóda výučby výklad a riešenie modelovej situácie v pracovných skupinách na konzultácii po DV 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: podľa programu 
Teória: indivividuálne 
Prax: konzultácie 

Web stránka aktivity www.minv.sk 

Odborný garant Ing. Vozka 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia záverečný test spojený s konzultáciou 

Poznámka  

  

mailto:betus@uco.sk
mailto:betus@uco.sk
mailto:kubik@uco.sk
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V. Odborná príprava 
 
 

Názov odbornej 
prípravy 

Získanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva  

Kód OP V.1. 

Termín konania Viď nižšie 

Miesto konania Viď nižšie 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

vzdelavanie@uco.sk ;tel.: 048/4187371 
kubik@uco.sk; tel.:037/6586683 
betus@uco.sk; tel.: 053/4461124 

Cieľ Pripraviť záujemcov na získanie odbornej spôsobilosti vypracúvať a aktualizovať plán 
ochrany obyvateľstva (zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti) a vykonávať 
vzdelávanie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 

Cieľová skupina Zamestnanci štátnej správy, obcí,  samosprávnych krajov, právnických osôb a fyzických 
osôb – podnikateľov, ktorí budú  vypracúvať a aktualizovať plán ochrany obyvateľstva, 
plán ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a  vykonávať 
vzdelávanie na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 

Obsahová náplň Všeobecne záväzné právne predpisy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva, 
integrovaného záchranného systému a na úseku riadenia štátu v krízových situáciách. 
Štruktúra a obsah plánu ochrany obyvateľstva ( zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti). Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.   

Lektor Viď nižšie 

Metóda výučby Prednáška, exkurzia, výklad s ukážkou, inscenačná metóda   

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 68 
Teória: 58 
Prax: 10 

Web stránka aktivity  

Odborný garant JUDr. Hičková 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Záverečná skúška 

Poznámka Absolvent po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky získa OSVEDČENIE o odbornej 
spôsobilosti podľa §18a ods. 5 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  

 
 
 

OP 
č. 

Miesto 
konania 

Dátum 
konania 

Uzávierka 
prihlášok 

Lektori 
 

 SVP Spišská Nová Ves 28. 1.- 8.2.  2013 7.1. 2013 Ing. Tremba 

  20 5.-31.5. 2013 26.4. 2013 PaeDr. Betuš 

  23.9. -4.10. 2013 26.8. 2013 Ing. Tremba 

  11.11.-22.11.2013 14.10.2013 PaedDr. Betuš 
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Názov odbornej 
prípravy 

Odborná príprava krízových štábov obcí organizovaná obvodným 
úradom  

Kód  V. 2. 

Termín konania Po dohode s obvodným úradom Kežmarok  -      Apríl 2013,  Október 2013 

Miesto konania Po dohode s obvodným úradom 

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

obvodný úrad 

Cieľ  Upevniť získané základné vedomosti a zdokonaliť návyky potrebné pre riadenie 
a organizovanie krízových štábov obcí. 

Cieľová skupina Členovia krízových štábov obcí. 

Obsahová náplň Riadenie a organizovanie krízových štábov. Krízová komunikácia. Dokumentácia. Ďalšia 
činnosť starostu a členov krízového štábu pri príprave na krízové situácie a pri ich 
riešení. 

Lektor Obvodné úrady,  SVP, VTÚ 

Metóda výučby Stanoví príslušný obvodný úrad 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: Stanoví príslušný obvodný úrad 
Teória: 
Prax: 

Web stránka aktivity  

Odborný garant pplk. Mgr. Paško 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Stanoví príslušný obvodný úrad 

Poznámka Odbornej prípravy sa zúčastňovať na základe požiadaviek obvodných úradov      
výjazdovou formou. 

 
 
 

Názov odbornej 
prípravy 

Odborná príprava krízových štábov obcí na ochranu pred povodňami 
organizovaná obvodným úradom 

Kód  V.4. 

Termín konania Po dohode s obvodným úradom. 

Miesto konania VTÚ KMCO Slovenská Ľupča 

Uzávierka prihlášok Podľa dohody 

Kontakt, obsah a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

vzdelavanie@uco.sk; tel.: 048/4187371 

Cieľ  Získať vedomosti a  návyky potrebné pre riadiacu a organizačnú činnosť krízového 
štábu (povodňovej komisie) obce pri ochrane pred povodňami. 

Cieľová skupina Členovia krízových štábov obcí. 

Obsahová náplň Právne predpisy na ochranu pred povodňami. Predpovedná povodňová služba, hlásna 
povodňová služba a varovanie obyvateľstva. Stupne povodňovej aktivity, mimoriadna 
situácia. Predkladanie správ o povodňovej situácii. Povodňové záchranné práce. 
Praktické riešenie modelovej situácie po vzniku prívalovej povodne. 

Lektor Obvodný úrad, Mgr. Chládek, Ing. Bokor, Ing. Priehoda 

Metóda výučby Prednáška, inscenačná metóda, 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: 8 
Teória: 3 
Prax: 5 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Ing. Králik 

Kategória krízové riadenie, civilná ochrana 

Spôsob ukončenia Vyhodnotenie inscenačnej metódy 

Poznámka  
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VI.  Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie 
 

Názov  Kontinuálne aktualizačné vzdelávanie 
 

Kód  VII.1. 

Termín konania Po dohode medzi príslušným MPC a VTU KMCO Slovenská Ľupča, SVP Nitra, SVP 
Spišská Nová Ves. 

Miesto konania Priestory určené Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v príslušnom regióne.  

Uzávierka prihlášok  

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky 

Kontakt 
na organizátora 

 

Cieľ  Udržať a aktualizovať profesijné kompetencie učiteľa v oblasti realizácie prierezovej 
tematiky učebných osnov vzdelávacieho programu Ochrana života a zdravia 

Cieľová skupina Učitelia základných škôl a učitelia stredných škôl podľa vzdelávacieho programu 
Ochrana života a zdravia. 

Obsahová náplň Základné pedagogické dokumenty súvisiace s tematikou Ochrana života a zdravia a 
príslušná legislatíva. Realizácia vyučovania prierezovej tematiky Ochrana života 
a zdravia. Hodnotenie v tematike Ochrana života a zdravia (sebareflexia a 
sebahodnotenie učiteľa a žiaka). Organizačné formy realizácie Ochrany života a zdravia 

Lektor VTÚ KMCO Slovenská Ľupča, SVP Nitra, SVP Spišská Nová Ves 

Metóda výučby Stanoví príslušné MPC 

Celkový rozsah 
výučby 
 

Rozsah hodín: Stanoví príslušné MPC 
Teória: 
Prax: 

Web stránka aktivity  

Odborný garant Určený zamestnanec príslušného MPC 

Kategória školstvo 

Poznámka  

 
 
 
 
 
 

VII. Iné vzdelávacie aktivity 
 
 

 Názov aktivity Odborná príprava štábov a odborných jednotiek CO  
 

Kód  IX.8. 

Termín konania po dohode s organizátorom ObÚ, obce, právnické osoby 

Miesto konania po dohode s organizátorom ObÚ, obce, právnické osoby 

Uzávierka prihlášok 30.05.2013 

Kontakt, obsah a ostatné položky 

 Obsah odbornej prípravy bude stanovený po dohode s organizátorom odbornej 
prípravy 

 


