AKTUÁLNE INFORMÁCIE
O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V CIVILNEJ OCHRANE
Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane bola ustanovená novelou
zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011
Z.z. (ďalej len ,,zákon o CO“), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2012. Zákon o CO
ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 31. decembra 2013.
Odborná spôsobilosť bude v praxi vyžadovaná od povinných osôb počnúc 1. januárom
2014 pri všetkých právnych aktoch a procesných úkonoch na úseku vypracovania
a súvisiacej aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov
a osôb prevzatých do starostlivosti.
Odborná spôsobilosť bude tiež vyžadovaná od lektorov (oprávnení zamestnanci
štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov), ktorí budú
osobne vykonávať vzdelávaciu činnosť v oblasti civilnej ochrany v rozsahu ustanovenom
vyhláškou MV SR č. 303/1996 Z.z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení
vyhlášky MV SR č. 7/2012 Z.z. a v súvislosti s platnými právnymi normami vydanými na
realizáciu úloh a opatrení civilnej ochrany.
Získavanie odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Odborná spôsobilosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva je stanovená v § 18a zákona o CO,
špecifické podmienky k získaniu odbornej spôsobilosti upravuje § 36b zákona o CO. Bliţšie
informácie a podmienky získania odbornej spôsobilosti sú uvedené v novej vyhláške
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len „vyhláška“),
účinnej od 1. februára 2012 a na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
http://www.minv.sk/?odborna-sposobilost-1 (podanie ţiadosti na vydanie osvedčenia podľa
§ 36b ods. 2 zákona o CO, podanie ţiadosti o zaradenie do odbornej prípravy na získanie
osvedčenia podľa § 18a zákona o CO).
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti je vykonávaná pre 2 cieľové skupiny
nasledovne:
- Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vypracovanie plánu ochrany
obyvateľstva a vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (štátna správa,
samospráva).
- Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti na vypracovanie plánu ochrany
zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku
civilnej ochrany (právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia).
Vzhľadom na charakter praktického zamestnania v rámci odbornej prípravy sa odporúča, aby
účastníci mali k dispozícii vlastný počítač (notebook).
Odbornú prípravu vykonávajú vzdelávacie zariadenia Ministerstva vnútra SR predurčené pre
systém civilnej ochrany a krízového riadenia v rámci celoslovenských vzdelávacích podujatí
a podľa územnej (krajskej) príslušnosti:

1. Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany Slovenská
Ľupča (ďalej len „VTÚ KMCO“) - pre Banskobystrický a Ţilinský kraj
a jeho školiace strediská:
2. Stredisko vzdelávania a prípravy v Nitre pre Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky
a Nitriansky kraj
3. Stredisko vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi pre Košický a Prešovský kraj
Predkladanie žiadostí
Spôsob podávania žiadostí
Ţiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku
civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 18a zákona o CO sa predkladá v písomnej alebo
elektronickej forme. Ţiadateľ dodatočne podpíše elektronicky zaslanú ţiadosť najneskôr pri
začatí odbornej prípravy alebo školenia v mieste konania.
Ţiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 36b ods. 2 zákona o CO sa
predkladá ministerstvu len v písomnej podobe. Prílohou ţiadosti je doklad o splnení podmienok
podľa § 36b zákona, ktorý na tento účel vydá ţiadateľovi jeho zamestnávateľ. Doklad musí byť
podpísaný zamestnávateľom a potvrdený pečiatkou. V prípade ţiadateľa - štatutára obce, ktorý
zabezpečuje, resp. zabezpečoval úlohy CO osobne viac ako 7 rokov, doloţí ţiadateľ fotokópie
osvedčení o zvolení do funkcie starostu a čestné vyhlásenie o osobnom vykonávaní činnosti, na
ktorú poţaduje vydanie osvedčenia.
Termín podávania žiadostí
Ţiadosť o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej
ochrane podľa § 18a zákona o CO, ako aj ţiadosť o absolvovanie školenia a preskúšania (po 5
rokoch od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti) sa predkladá ministerstvu najneskôr 30
dní pred termínom začatia odbornej prípravy alebo školenia.
Miesto podávania žiadostí
Ţiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti je potrebné
zaslať podľa územnej príslušnosti - pre Košický kraj na niţšie uvedenú poštovú alebo e-mailovú
adresu:
Stredisko vzdelávania a prípravy v Spišskej Novej Vsi
Predná Huta dom 13
053 31 Novoveská Huta
E-mailová adresa: betus@uco.sk.
Ţiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 36b ods. 2 zákona o CO vrátane
vyššie uvedených príloh zašlite na uvedenú poštovú adresu (len písomná forma):
VTÚ KMCO Slovenská Ľupča
Príboj 559
976 13 Slovenská Ľupča

Termíny začatia odbornej prípravy v 2. polroku 2012
Odbornú prípravu je moţné absolvovať vo všetkých uvedených školiacich strediskách, ak si to
okolnosti vyţadujú, bez ohľadu na územnú príslušnosť ţiadateľa. Ţiadosť v takomto prípade
zašlite na vybrané školiace stredisko.
Termíny konania odbornej prípravy pre štátnu správu a samosprávu (Plán ochrany obyvateľstva
a vzdelávanie) – len jeden termín:
Odborná
príprava
č. 3

Miesto konania
Vzdelávací a technický ústav krízového manaţmentu
a civilnej ochrany Slovenská Ľupča
Stredisko vzdelávania a prípravy Nitra
Stredisko vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves

Dátum konania
17.- 28.9. 2012
17.- 28.9. 2012
17.- 28.9. 2012

Termíny konania odbornej prípravy pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (Plán
ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti a vzdelávanie). Termíny kurzu boli
upravené na jeden rovnaký termín ako kurz č. 2, decembrový termín kurzu č. 3 zatiaľ zostáva
nezmenený:
Odborná
príprava
č. 2

č. 3

Miesto konania

Dátum konania

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

1.- 12.10. 2012
1.- 12.10. 2012
1.- 12.10. 2012
3.- 14.12. 2012
3.- 14.12. 2012
3.- 14.12. 2012

Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy
bude ţiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom
jej konania).
Podľa informácie vykonávateľa odbornej prípravy, termíny odbornej prípravy plánovanej na rok
2013 budú zverejnené na webovom sídle MV SR http://www.minv.sk/?odborna-sposobilost-1
v priebehu decembra 2012.
Rozsah nákladov na odbornú prípravu
Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti sa vykonáva za úhradu; to sa nevzťahuje na
zamestnanca ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, iného ústredného štátneho
orgánu, obvodného úradu, samosprávneho kraja a obce. Ako je uvedené na stránke webového
sídla ministerstva vnútra, úhrada zodpovedá rozsahu nevyhnutných nákladov a je príjmom
štátneho rozpočtu.
Náklady na zabezpečenie odbornej prípravy na jedného účastníka ....................... 104, 00 €.
Poplatok je moţné uhradiť:
1. v hotovosti pri nástupe
2. bezhotovostným prevodom.

Bliţšie informácie týkajúce sa platieb budú uvedené v pozvánke na odbornú prípravu.
Náklady na zabezpečenie školenia na jedného účastníka v súčasných podmienkach sú stanovené
vo výške 31, 00 €, avšak táto platba sa týka preskúšania po uplynutí doby 5 rokov od vydania
osvedčenia, t. j. najskôr v roku 1917.
Uvedený poplatok nezahŕňa náklady na ubytovanie a stravovanie. Tie hradí kaţdý účastník
odbornej prípravy v hotovosti v mieste konania odbornej prípravy a skúšky, doprava vlastnou
starostlivosťou.
Cenník VTÚ KMCO Slovenská Ľupča o poplatkoch za ubytovanie je zverejnený na www.
stránke ObÚ Košice http://www.minv.sk/?infoco - INFORMÁCIE PRE SAMOSPRÁVU
A PRÁVNICKÉ OSOBY V OBVODE KOŠICE pod názvom „CENNÍK ubytovania VTÚ
KMCO pre rok 2012“, kde sú uvedené poplatky vo všetkých 3 školiacich strediskách.
Ubytovanie v SVP Spišská Nová Ves je poskytované v 2-posteľových izbách s príslušenstvom,
rádiom a TV prijímačom.
Stravovanie (raňajky, obed, večera) je zabezpečované v mieste ubytovania na základe
objednávky vo výške stravného v súlade so zákonom o cestovných náhradách.
Dislokácia školiaceho strediska v Spišskej Novej Vsi je zverejnená www. stránke ObÚ Košice
http://www.minv.sk/?infoco - INFORMÁCIE PRE SAMOSPRÁVU A PRÁVNICKÉ OSOBY
V OBVODE KOŠICE pod názvom „ORIENTAČNÁ MAPA SVP SNV“
Dokumenty
Vyţadované dokumenty v zmysle vyhlášky o odbornej spôsobilosti a témy odbornej prípravy pre
obidve cieľové skupiny sú dostupné na stiahnutie na www. stránke ministerstva vnútra:
http://www.minv.sk/?odborna-sposobilost-1
1. Ţiadosť o uznanie odbornej spôsobilosti (12,2 kB) (podmienka viac ako 7 rokov praxe
v predmetnej činnosti)
2. Ţiadosť o vykonanie OP a skúšky OS nová (24,6 kB) (ak nespĺňa podmienku 7 rokov
praxe v predmetnej činnosti)
3. Ţiadosť o vykonanie školenia a preskúšania (36,7 kB) (po 5 rokov platnosti vydaného
osvedčenia)
4. Skúšobné témy 1 (13,2 kB) (na vypracúvanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov
a osôb prevzatých do starostlivosti a vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku CO)
5. Skúšobné témy 2 (17,4 kB) (na vypracúvanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva
a vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku CO)

Informácie:
 VTÚ KMCO Slovenská Ľupča, vedúca oddelenia vzdelávania
Mgr. Jana Labáková – Brťková, tel.: 048 418 70 91, e-mail: brtkova.labakova@uco.sk
 SVP Spišská Nová Ves, vedúci strediska
PaedDr. Ľubomír Betuš, CSc., tel.: 053 429 88 04, e-mail: betus@uco.sk
 ObÚ Košice, zamestnanec odboru CO a krízového riadenia
Ing. Stella Gačová, tel.: 055 6001 442, e-mail: stella.gacova@ke.vs.sk

