
Informácia o príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2012. 

 
 
V roku 2012 bola činnosť na prípravu zameraná na otázky v súlade s dokumentom 

„Rozdelenie problematiky prípravy obyvateľstva na civilnú ochranu do cyklu 3 rokov“. 
 
Rok 2012 : Zásady správania sa pri živelných pohromách 
� jednotlivé druhy živelných pohrôm, 
� opatrenia, ktoré sú pripravené k záchrane životov, zdravia a majetku v prípade vzniku 

mimoriadnej udalosti, 
� správanie obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu, 
� zásady správania sa pri jednotlivých druhoch živelných pohrôm, 
� oboznámiť obyvateľstvo so všeobecnými zásadami pred povodňami, v období povodní 

a po povodniach a iných živelných pohromách, 
� prostriedky individuálnej ochrany, 
� telefónne čísla tiesňového volania – 112, 150, 155, 158, 
� ako sa zachovať v prípade ohrozenia mimoriadnou udalosťou, 
� poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) mal vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 92 organizácií. Prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
vykonalo 86 organizácií. Z celkového počtu zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP TSK“) bolo vyškolených 6.452 osôb. Na jej realizácii sa 
podieľalo 15  inštruktorov civilnej ochrany lektorského zboru TSK. Okrem nich sa na 
lektorskej činnosti podieľali aj inštruktori civilnej ochrany iných organizácii a tiež aj 
profesionálni zamestnanci obvodných úradov. Na školenia vynaložili OvZP TSK zo svojich 
rozpočtov sumu 1.585,- Eur. Spolupráca pri realizácii prípravy obyvateľstva na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc bola so všetkými odbormi civilnej ochrany a krízového riadenia 
v jednotlivých obvodných úradoch Trenčianskeho kraja na veľmi dobrej úrovni. Praktický 
nácvik evakuácie bol vykonaný v 74 organizáciách s účasťou 15 467 osôb.  

Úrad TSK vykonal prípravu vlastných zamestnancov na úseku civilnej ochrany  v dvoch 
termínoch v mesiacoch november a december. Dňa 29. júna 2012 bol vykonaný nácvik 
evakuácie 110 zamestnancov Úradu TSK, na ktorom bola precvičená modelová situácia 
vyhlásenia požiarneho poplachu s následnou evakuáciou zamestnancov úradu a ostatných 
osôb nachádzajúcich sa v tom čase v objekte.  

V odbornej príprave zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc, ako aj v príprave 
na poskytovanie prvej pomoci využívali OvZP TSK rôzne formy prípravy. Najčastejšou však 
naďalej zostávala ústne podaná informácia v rámci prednášky, školenia, prípadne prednášky 
doplnenej o riadenú diskusiu. 

 
Príprava na civilnú ochranu v roku 2012 zahŕňala aj tvorbu informačno-propagačných 

materiálov s cieľom dosiahnutia ďalšieho zvýšenia znalostí zásad správania sa pri živelných 
pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. TSK vydalo metodické materiály na dvoch 
CD nosičoch a propagačný materiál pre žiakov k učivu „Ochrana života a zdravia“. 
Spolupracovali sme so strediskami vzdelávania a prípravy pri odbornej príprave  učiteľov 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. V zmysle zamerania činnosti sme 
poskytovali odbornú a metodickú pomoc stredným školám. Oddelenie krízového riadenia 
TSK (ďalej len „OKR TSK“) pravidelne elektronickou poštou informovalo všetky OvZP TSK 
o najnovších zmenách v legislatíve na úseku CO. Takisto je OvZP TSK,  ale aj  verejnosti,  



prístupná webová stránka TSK, kde sú uverejnené aj najnovšie informácie z práce oddelenia 
krízového riadenia. Propagácia civilnej ochrany na Úrade TSK sa realizuje formou násteniek 
o CO umiestnených v priestoroch budovy a v kanceláriách OKR TSK. Celkové finančné 
náklady Úradu TSK na propagáciu civilnej ochrany v roku 2012 boli vo výške 900.-€. 

 
Zamestnanci OKR TSK sa zúčastnili 18. ročníka krajského kola súťaže žiakov základoch 

škôl „Mladý záchranár civilnej ochrany“  organizovanej ObÚ Trenčín, ako čestní hostia. TSK 
sa na tejto súťaži spolupodieľal sponzorskými darmi – cenami pre súťažné družstvá. 

 
Do krajskej orientačno–vedomostnej súťaže stredoškolákov Trenčianskeho 

samosprávneho kraja – KALOKAGATIA 2012 – 6.ročníka dňa 14. septembra 2012  boli 
zapojení aj zamestnanci oddelenia krízového riadenia TSK. Ako aktívni rozhodcovia na 
stanovišti CO pripravili pre súťažiacich na riešenie tri úlohy. Z tejto súťaže odvysielala 
príspevok i regionálna televízia Trenčín a uverejnený bol článok v časopise Civilná ochrana. 
TSK sa zúčastnil aj celoslovenského finále „Župnej kalokagatie“ s medzinárodnou účasťou na 
Strelnici v Turanoch, kde si  celkové víťazstvo odniesli práve žiaci z Trenčianskeho kraja, zo 
Spojenej školy Nováky. 

 
Dňa 25.10.2012 bol zorganizovaný odborný kurz pre 30 učiteľov stredných škôl TSK, 

ktorú vykonali zamestnanci Vzdelávacieho a technického ústavu krízového manažmentu 
a civilnej ochrany MV SR SVP Nitra výjazdovou formou a zamestnanci OKR TSK. Kurzu sa 
zúčastnili učitelia, ktorí podľa učebných osnov vyučujú problematiku civilnej ochrany vo 
svojich predmetoch a učitelia poverení organizovaním účelových cvičení na školách.   

 
Na základe pozvania odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu 

Trenčín sa zamestnanci OKR TSK zúčastnili odbornej prípravy starostov obcí  a tiež  
odbornej prípravy krízových štábov a evakuačnej komisie. 

 
V súčinnosti so štátnou správou sa TSK aktívne podieľal na vykonaní dvojdňového 

mobilizačného cvičenia konaného v dňoch 3. a 4.októbra 2012, kde si samosprávny kraj plnil 
úlohu aktivácie hlavného lekára a ďalšieho zdravotníckeho personálu potrebného pre 
zabezpečenie odvodov. Taktiež sa TSK zúčastnil dvojdňového cvičenia „HAVRAN 2012“ 
konaného v dňoch 17. a 18.októbra 2012, kde bola precvičená činnosť krízového štábu pri 
riešení mimoriadnej udalosti následkom havárie jadrového zariadenia spojenej s únikom 
rádioaktívnych látok. 
 
 V závere možno konštatovať, že Trenčiansky samosprávny kraj si stanovené úlohy 
v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva splnil a v ďalšom období bude pokračovať v aktivitách 
v rámci procesu preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti civilnej ochrany v súlade 
s aktuálnymi potrebami a poslaním civilnej ochrany. 
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