
 

 

Rozdelenie problematiky prípravy obyvateľstva na sebaochranu 

a vzájomnú pomoc do cyklu 3 rokov 

Obsah prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len „príprava 

obyvateľstva") je rozčlenený do cyklu troch rokov. Zámerom je, aby sa každá problematika 

dostatočne rozpracovala a konkretizovala na príslušnom stupni štátnej správy a samosprávy a 

následne sprostredkovala obyvateľstvu v dostatočnej miere. Tým, že sa cyklus bude každé tri 

roky opakovať, sa zabezpečí pravidelný a systematický prísun informácií obyvateľstvu a 

informácie sa budú pravidelne obnovovať a aktualizovať. Navrhovaný spôsob umožní 

efektívnejšie a cielenejšie vynakladanie finančných prostriedkov pri vydávaní materiálov pre 

obyvateľstvo, alebo prípravu programov do hromadných informačných prostriedkov. 
 

Každoročne bude potrebné oboznamovať obyvateľstvo s poskytovaním prvej pomoci, 

ktorú uvádzame podrobnejšie v závere dokumentu. V prípade záujmu o školenie alebo 

prednášku týkajúcu sa poskytovania prvej pomoci, odporúča ÚCO MV SR kontaktovať 

oblastné organizácie SCK, ktoré môžu poskytnúť kvalifikovaných lektorov na túto činnosť. 

ÚCO MV SR plánuje každoročne vydávať materiál týkajúci sa aktuálnej problematiky 

ochrany obyvateľstva. Informácie budú dostupné ako na internete, tak aj v časopise Revue 

Civilná ochrana. 
 

 

1. rok 
Rozlišovanie varovných signálov a činnosť obyvateľstva na signály 
 

Organizačné opatrenia: 

- vydať zameranie pre uskutočnenie prípravy obyvateľstva v trojročnom cykle a úlohy na 1. 

rok stanoveného cyklu pre samosprávny kraj (UCO MV SR) T: každoročne do 20. 12., 

- uskutočniť prípravu starostov obci, právnických osôb a podnikateľov na organizovanie a 

vykonávanie prípravy obyvateľstva (VUC), 

- uskutočniť výber a prípravu inštruktorov CO na vykonávanie prípravy obyvateľstva (VUC), 

- vydať informačné materiály pre obyvateľstvo (ÚCO MV SR + VUC) T: priebežne, 

- zverejniť informácie týkajúce sa prípravy obyvateľstva na www.uco.sk (ÚCO MV SR) 

T: priebežne. 
 

Obsah prípravy obyvateľstva: 

- varovné signály, 

- improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela, 

- správanie sa obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu, 

- integrovaný záchranný systém a číslo tiesňového volania 112, 

- správanie sa obyvateľstva pri hrozbe použitia výbušnín, pri náleze podozrivého predmetu, 

pri obdržaní podozrivých zásielok, 

- pojmy civilnej ochrany súvisiace s aktuálnou tematikou daného roka, 

- prostriedky individuálnej ochrany (PIO), 

- typizované PIO pre dospelých a pre deti, 

- ďalší obsah doplniť z problematiky navrhovanej na každoročné opakovanie. 

ODPORÚČAME: 

http://www.uco.sk/


 

 

• 

- vydať informačné brožúry pre obyvateľstvo s tematikou varovných signálov, 

- pripraviť a vydať metodické materiály pre lektorov k príprave obyvateľstva a k príprave 

jednotiek, 

- zabezpečiť si pravidelný odber štvrťročníka Revue pre civilnú ochranu obyvateľstva 

„Civilná ochrana", v ktorom budú v súlade s týmto cyklom počas celého roku uverejňované 

aktuálne témy k príprave obyvateľstva, 

- spracovať k danej problematike videokazety (alebo využiť doteraz spracované VTÚ CO a 

odbormi krízového riadenia ObÚ, SČK) 

- Príručka pre obyvateľstvo a ďalšie informácie na www.uco.sk - využiť 
 

Základné právne normy; 

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy 

na civilnú ochranu, 

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z.z. o zabezpečovaní 

evakuácie v znení neskorších predpisov,  _______________________________  

" VYHLÁŠKA č. 388/2006 Z.z. O PODROBNOSTIACH NA ZABEZPEČOVANIE 

TECHNICKÝCH A PREVÁDZKOVÝCH PODMIENOK INFORMAČNÉHO SYSTÉMU 

CO 

 

 

2. rok 

Ako sa zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok 
 

Organizačné opatrenia: 

- vyhodnotiť uskutočnenie prípravy obyvateľstva v 1. roku cyklu na stupni samosprávny kraj, 

obec, právnická osoba, podnikatelia v súčinnosti s ObÚ (UCOMVSR) T: každoročne do 15. 

11., 

- vydať zameranie pre uskutočnenie prípravy obyvateľstva v 2. roku stanoveného cyklu pre 

samosprávny kraj (UCO MV SR) T: každoročne do 20. 12., 

- uskutočniť prípravu starostov obcí, právnických osôb a podnikateľov na organizovanie a 

vykonávanie prípravy obyvateľstva (VUC), 

- vydať informačné materiály pre obyvateľstvo (ÚCOMVSR + VÚC) T: priebežne, 

zverejniť informácie týkajúce sa prípravy obyvateľstva na www.uco.sk (ÚCO MV SR) 

T: priebežne. 
 

Obsah prípravy obyvateľstva: 

- správanie sa obyvateľstva pri úniku nebezpečnej látky, 

- kolektívna ochrana (evakuácia, ukrytie, zásady opustenia bytu + evakuačná a úkrytová 

batožina, zásady opustenia priestoru) 

- zásady správania sa v úkrytoch, 

- zdroje a miesta nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti (MU) v okolí bydliska a 

pracoviska, kde môže prísť k ohrozeniu životov, zdravia a majetku, 

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

- možnosti a spôsoby ukrytia obyvateľstva pri vzniku MU, 

http://www.uco.sk/
http://www.uco.sk/


 

 

 

- príprava a použitie PIO povrchu tela a dýchacích orgánov pri úniku nebezpečnej látky do 

okolia, 

- hygienická očista a dekontaminácia, 

- správanie sa obyvateľstva pri použití chemických, biologických a jadrových zbraní, 

- ochrana potravín a vody v prípade úniku nebezpečnej látky, 

- obyvateľstvo v okolí AE Mochovce a Jaslovské Bohunice pripravovať na zásady ochrany v 

prípade možnej havárie AE, 

- ďalší obsah doplniť z problematiky navrhovanej na každoročné opakovanie. 
 

ODPORÚČAME: 

- inštruktáže pre starostov obcí, právnické osoby a podnikateľov zamerané na charakter 

možného ohrozenia obyvateľstva a na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, 

- príprava a vydávanie metodických materiálov pre lektorov k príprave obyvateľstva, 

- vydať letáky a iné tlačoviny obsahujúce informácie o možnostiach vzniku MU na teritóriu 

okresu, o chovaní obyvateľstva pri ich vzniku a o záchranných, lokalizačných a 

likvidačných prácach, 

- prezentácia prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca" ako aj ďalšie informácie na 

www.uco.sk. 

- v každom čísle časopisu Revue Civilná ochrana budú uverejňované príspevky k aktuálnej 

ročnej téme. 
 

Základné právne normy: 

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy 

na civilnú ochranu,  _________________________________________________________________  

" VYHLÁŠKA č. 533/2006 Z.z. O PODROBNOSTIACH O OCHRANE OBYVATEĽSTVA 

PRED ÚČINKAMI NEBEZPEČNÝCH LÁTOK 

3. rok 
Zásady správania sa pri živelných pohromách 
 

Organizačné opatrenia: 

- vyhodnotiť uskutočnenie prípravy obyvateľstva v 2. roku cyklu na stupni samosprávny kraj, 

obec, právnická osoba, podnikatelia (UCO MV SR) T: každoročne do 15. 11., 

- vydať zameranie pre uskutočnenie prípravy obyvateľstva v 3. roku stanoveného cyklu pre 

samosprávny kraj (ÚCO MV SR) T: každoročne do 20. 12., 

- uskutočniť prípravu starostov obcí, právnických osôb a podnikateľov na organizovanie a 

vykonávanie prípravy obyvateľstva (VUC), 

- vydať informačné materiály pre obyvateľstvo (ÚCO MV SR + VÚC) T: priebežne, 

- zverejniť informácie týkajúce sa prípravy obyvateľstva na www.uco.sk (ÚCO MV SR) 

T: priebežne. 
 

Obsah prípravy obyvateľstva: 

- jednotlivé druhy živelných pohrôm, 

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

http://www.uco.sk/
http://www.uco.sk/


 

 

- poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. 

- zásady správania sa pri jednotlivých druhoch živelných pohrôm, 

- ďalší obsah doplniť z problematiky navrhovanej na každoročné opakovanie. 

ODPORÚČAME: 

- inštruktáže pre starostov obcí, právnické osoby a podnikateľov zamerané na charakter 

možného ohrozenia obyvateľstva a na záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, 

- príprava a vydávanie metodických materiálov pre lektorov k príprave obyvateľstva a k 

príprave jednotiek, 

- letáky a iné tlačoviny obsahujúce informácie o možnostiach vzniku MU na teritóriu okresu, 

o správaní sa obyvateľstva pri ich vzniku a o záchranných, lokalizačných a likvidačných 

prácach, 

- videokazety s aktuálnou tematikou, 
 

- využívať informácie na www.uco.sk a v revue Civilná ochrana. 

Základné právne normy: 

- Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 

znení neskorších predpisov, 

- Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z.z. o zabezpečení prípravy 

na civilnú ochranu,  __________________________________________________________________  

" VYHLÁŠKA   č.   523/2006   Z.z.   O PODROBNOSTIACH   NA ZABEZPEČENIE 

ZÁCHRANNÝCH PRÁC A ORGANIZOVANIA JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY 

KAŽDOROČNE OPAKOVAŤ: 

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

pripravených opatreniach, 

- telefónne čísla tiesňového volania + zneužívanie linky 112, 

- analýza možného ohrozenia a zásady ochrany a činnosti obyvateľstva v prípade vzniku 

možných mimoriadnych udalostí v okolí bydliska a na pracovisku, 

- terorizmus (v súlade s opatreniami pripravovanými v rámci EU), 

- improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela, 

- varovné signály a činnosť obyvateľstva pri ich vyhlásení, 

- Prvá pomoc: 
- Zásady prvej pomoci (zhodnotenie situácie, privolanie záchrannej služby, vlastná 

bezpečnosť, vyšetrenie postihnutej osoby...) 

- Postupy pri záchrane života (priority pri ohrození života, kardiopulmonálna resuscitácia, 

dusenie, topenie...) 

- Poranenia a krvácanie 

-Šok 

- Bio-chemicko-fyzikálne poškodenia (popáleniny, otravy, úrazy elektrickým prúdom, 

uštipnutia...) 

- Zlomeniny 

- Náhle stavy ( srdcový infarkt, epilepsia, náhla cievna mozgová príhoda ...) 

- Obsah lekárničky (auto - moto lekárnička, obsah lekárničky v domácnosti, na pracovisku) 

- videokazety s tematikou prvej pomoci. 

http://www.uco.sk/


 

I 

 

INŠPIRÁCIA: 

- pri vydávaní informačných materiálov by mali byť zdôraznené konkrétne možnosti 

ohrozenia obyvateľstva vyplývajúce z analýzy územia a následná činnosť obyvateľstva, 

- vydať materiál - balíček „na názornú agitáciu" k odporúčaným témam, ktorý by vedeli 

využívať najmä obce vo svojich informačných miestach počas celého roka, 

- radšej vydať každý rok to isté v menšom náklade ale kvalitnejšie (grafika, dizajn, materiál) 

ako veľké množstvo ale nepríťažlivé pre obyvateľstvo, 


