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POKYNY
k zabezpečeniu prípravy na civilnú ochranu
a prípravy obyvateľstva na sebaochranu
a vzájomnú pomoc na rok 2019

Jednou z najdôležitejších úloh pri plnení a zabezpečovaní civilnej ochrany na všetkých
stupňoch riadenia je organizovanie a vykonávanie prípravy zamestnancov odboru krízového
riadenia okresného úradu, krízových štábov a evakuačných komisií miest a obcí, jednotiek
CO a obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc (ďalej len „ POSO a VP“ ).
V súlade s aktuálnymi spoločenskými potrebami, poslaním civilnej ochrany a za
účelom ujednotenia postupu v zabezpečovaní prípravy ako aj usmernenia realizácie vyhlášky
MV SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších
predpisov vydávam tieto pokyny:

1. ORGANIZÁCIA PRÍPRAVY NA CO
Príprava na CO bude organizovaná pre potreby územia samosprávy (obec, mesto)
a pre potreby právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v dvoch stupňoch.
1.1 Základný stupeň prípravy jednotiek CO zriadených pre potrebu obce, právnická
osoba a fyzická osoba - podnikateľ pre vlastnú potrebu podľa Vyhlášky 303/1996 Z.z.
v znení neskorších predpisov, § 6 odst.1 zabezpečí a vykoná :
Obec (mesto) pre :
členov krízových štábov, členov evakuačných komisií, členov jednotiek CO:
T: 1x ročne
v rozsahu 4-8 hod.
právnická a fyzická osoba (podnikateľ) pre :
členov štábov CO, členov jednotiek CO:
T: 1x ročne
v rozsahu 4-8 hod.
Okresný úrad pre:
Predsedov a členov krízových štábov miest a obcí
T: 1x ročne
v rozsahu 4-8 hod.
Predsedov evakuačných komisií miest a obcí
T: 1x ročne
v rozsahu 4-8 hod.
Vedúcich výdajní odberných oprávnení
T: 2x ročne
v rozsahu 8 hod.
Odborná príprava sa bude organizovať s cieľom informovania účastníkov so zameraním
a spôsobom plnenia úloh na danom odbornom úseku, zoznámením s právnymi normami,
preverením stupňa pripravenosti k plneniu úloh a aktuálnymi otázkami zabezpečenia,
vyrozumenia, informovania a preverenia pripravenosti plniť úlohy v prípade vzniku
mimoriadnej udalosti.

1.2 Odborná príprava základný, stredný stupeň organizovaná v Školiacich zariadeniach
vzdelávania a prípravy
Kurzy na získanie odbornej spôsobilosti civilnej ochrany a ďalšie vzdelávacie
aktivity, ako aj kontakty na Centrum účelových zariadení, Školiace zariadenia vzdelávania
a prípravy sú zverejnené na web stránke www.ivs.sk a www.minv.sk
Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia svojich zamestnancov prihlasujú
priamo v školiacom stredisku, v ktorom budú absolvovať vzdelávaciu aktivitu.
Ponuky vzdelávacích aktivít sa aktualizujú priebežne.

2. PRÍPRAVA OBYVATEĽSTVA NA SEBAOCHRANU
A VZÁJOMNÚ POMOC (POSO a VP)
Oblasť prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc sa považuje za
neoddeliteľnú súčasť prípravy na CO a táto sa organizuje pre zamestnancov mestských
a obecných úradov, pracovne neaktívne obyvateľstvo (v úzkej súčinnosti s okresným úradom)
a zamestnancov právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.
V obsahovom zameraní POSO a VP sa vychádza najmä z analýzy územia okresu a
špecifík daného teritória. Obsahové zameranie POSO a VP smeruje k získaniu potrebných
vedomostí, zručností a návykov na sebaochranu a pomoc iným v núdzi pri vzniku
mimoriadnych udalostí. POSO a VP treba považovať za dôležitý ukazovateľ v príprave na
CO.
Odporúčané zameranie POSO a VP :
1. možnosti ohrozenia v prípade vzniku MU v okolí bydliska a činnosťou obyvateľov
po ich vzniku, ako aj prevencii pred nimi,
2. varovné signály a činnosť obyvateľstva po ich vyhlásení,
3. činnosť obyvateľstva po vyhlásení evakuácie,
4. činnosť obyvateľstva pri povodniach a záplavách,
5. terorizmus a bioterorizmus,
6. zásady použitia individuálnych prostriedkov ochrany,
7. využitie úkrytov na ochranu obyvateľstva,
8. systém vykonávania záchranných prác a podiel obyvateľstva na ich vykonávaní,
9. spôsoby poskytovania lekárskej a predlekárskej pomoci,
Rozsah prípravy na CO
Prípravu členov krízových štábov, členov evakuačných komisií, štábov a jednotiek
CO pre potrebu obcí, právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov v základnom
a strednom stupni je potrebné zabezpečovať v rozsahu 4-8 hodín ročne.
Neoddeliteľnou súčasťou prípravy je samostatné vzdelávanie a príprava, zamerané na
individuálne získavanie a prehlbovanie vedomostí. Základný stupeň prípravy vedúcich
funkcionárov krízových štábov obcí a jednotiek CO pre územnú potrebu bude zabezpečovaný
formou odbornej prípravy organizovanej okresným úradom.

Prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc organizujte týmito formami:
1. 1. Teoretické školenie a praktický výcvik
1. V tejto forme prípravy využiť odborne pripravených inštruktorov CO.
2. Využívať názorné pomôcky, prostriedky CO, ochranné prostriedky jednotlivca, ručné
hasiace prístroje, zdravotnícky materiál a pod.
3. Pre POSO VP určovať cyklický spôsob prípravy osôb s dôrazom na miestne
podmienky a náväznosť už preberanej problematiky.
2. 1. Informačná a poradenská služba
1. Pracovné stretnutia s vybranými pracovníkmi miestnej štátnej správy,
verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním a vyškolenými inštruktormi CO
pre POSO a VP.
2. V rámci pomoci poskytovanie návodov na organizáciu prípravy, výber tém, súčinnosť
pri spoločných akciách, využitie legislatívnych noriem CO a pod.
3.1. Edičná a publikačná činnosť
1. Činnosť realizovať prostredníctvom vydávania článkov v podnikovej a miestnej tlači,
dennej tlači, prípadne v miestnom televíznom okruhu.
2. Vydávaním brožúr, skladačiek, plagátov a letáčikov.
3. Využiť „Príručky pre obyvateľstvo.“
4. Využiť možnosti elektronickej formy informovania obyvateľstva.
5. Reláciami v miestnych rozhlasoch na obciach.
O vykonaní prípravy sa v Stredisku prípravy obce (mesta) a v Stredisku prípravy
objektu vedie dokumentácia v rozsahu stanovenom § 11 vyhlášky MV SR č. 303/1996 Z.
z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov
Pre zabezpečenie školenia POSO a VP spracovať vlastný plán prípravy, v ktorom
uviesť:
- témy školenia
- časový rozsah školenia
- termín školenia
- formy a metódy školenia
- materiálno-technické zabezpečenie.
O vykonaných školeniach POSO a VP v mestách, obciach a objektoch viesť
dokumentáciu v tomto zložení:
- dátum vykonania školenia
- miesto vykonania školenia
- téma školenia
- meno inštruktora
- materiálno-technické zabezpečenie
- prezenčná listina účastníkov školenia
Dokumentácia o vykonaní prípravy jednotiek CO a prípravy obyvateľstva na
sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci sa v stredisku
prípravy, v stredisku vzdelávania, v obci alebo v objekte uschováva počas piatich rokov.
Ak bola prednáška realizovaná formou článku v podnikových novinách, príp. formou
brožúrky, skladačky, letáčiku a pod., zašlite na Odbor krízového riadenia Okresného úradu

Malacky jeden výtlačok novín, alebo propagačného materiálu, s uvedením počtu
realizovaných výtlačkov.
K zvyšovaniu pripravenosti zamestnancov zaradených do organizácie CO na objekte,
prípadne k vykonávaniu POSO a VP, Vám doporučujeme odoberanie revue pre civilnú
ochranu obyvateľstva CIVILNÁ OCHRANA, ktorá zásadnou mierou prispieva k zvyšovaniu
úrovne pripravenosti v oblasti civilnej ochrany.
Odbor krízového riadenia Okresného úradu Malacky bude vykonávať kontroly školení
POSO a VP v obciach (mestách) a objektoch. V prípade nesplnenia úloh, zistenia závažných
nedostatkov sa bude postupovať voči danému objektu podľa § 31 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Ing. Július Predajniansky
vedúci odboru KR

