
Informácia o príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc 
v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v roku 2013. 

 

 V roku 2013 boli úlohy prípravy  na civilnú ochranu pre organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len „TSK“) realizované na základe 
vydaného „Zamerania činnosti pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK“, číslo 
TSK/2013/01268. Oddelenie krízového riadenia svoje úlohy realizovalo a  plnilo na základe 
„Plánu plnenia úloh OKR Úradu TSK pre rok  2013“, číslo TSK/2013/01144. 

Činnosť v oblasti prípravy na civilnú ochranu bola v roku 2013 realizovaná s cieľom 

dokázať účinne sa chrániť pred konkrétnymi druhmi ohrozenia a zvládnuť poskytovanie prvej 
pomoci pri ohrození života alebo zdravia a v súlade s vydanými dokumentmi bola uvedená 
činnosť zameraná hlavne na :  

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

� správanie sa  obyvateľstva po vyhlásení varovného signálu, 
� zásady správania sa pri jednotlivých druhoch živelných pohrôm, 
� oboznámenie obyvateľstva 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, 
� poskytovanie prvej pomoci zraneným osobám. 
 

 Za sledované obdobie mal TSK vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 90 organizácií. 
Prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc vykonalo 76 organizácií. 
Z celkového počtu zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej 
len „OvZP TSK“) bolo vyškolených 5.312 osôb. Na jej realizácii sa podieľalo 19  
inštruktorov s odbornou spôsobilosťou. Praktický nácvik evakuácie vykonalo 49 organizácií 
s účasťou 9.973 osôb. Náklady na realizáciu vlastných aktivít v oblasti prípravy na CO  
hradili OvZP TSK z rozpočtu organizácie. V odbornej príprave zamestnancov na sebaochranu 
a vzájomnú pomoc, ako aj v príprave na poskytovanie prvej pomoci sa využívali rôzne formy 
prípravy. Najčastejšou však naďalej zostávala ústne podaná informácia v rámci prednášky, 
školenia, prípadne prednášky doplnenej o riadenú diskusiu. Pri realizácii prípravy 
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc spolupracovali OvZP TSK na veľmi dobrej 
úrovni predovšetkým s odborne spôsobilými osobami v civilnej ochrane, tiež s oddelením 
krízového riadenia TSK a s odbormi civilnej ochrany a krízového riadenia jednotlivých 
okresných úradov Trenčianskeho kraja.  

 Zamestnanci oddelenia krízového riadenia zorganizovali teoretickú prípravu 
zamestnancov Úradu TSK na úseku civilnej ochrany dňa  7.októbra 2013 a zúčastnilo sa jej 
151  zamestnancov. Príprava bola zameraná na najnovšie trendy protipovodňových opatrení, 
meteorologické a hydrologické výstrahy, ktoré odprednášali zamestnanci SHMÚ Bratislava. 



Na záver prípravy zamestnanci oddelenia krízového riadenia oboznámili zamestnancov TSK 
so zásadami  správania sa obyvateľstva po zaznení varovných signálov sirény.  Nácvik 
evakuácie vykonalo 124 zamestnancov Úradu TSK dňa 25. júna 2013. Oddelenie krízového 
riadenia ďalej zorganizovalo dňa 14.júna 2013 odbornú prípravu na Vodnom diele a Vodnej 
elektrárni Gabčíkovo. Odbornej prípravy sa zúčastnili vedúci zamestnanci TSK a zamestnanci 
TSK  predovšetkým z tých odborov, ktoré sa podieľajú na krízovom riadení a riešení úloh 
civilnej ochrany. Na odbornom zamestnaní boli zamestnanci TSK o.i. oboznámení so 
systémom vyrozumenia a varovania na vodných dielach. 

 TSK v roku 2013 aktívne pristupoval k zvyšovaniu odbornej pripravenosti z civilnej 
ochrany. Spolu s SVP Nitra sa TSK aktívne podieľal pri získavaní odbornej spôsobilosti na 
úseku CO pre učiteľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Osvedčenie získalo 
6 pedagógov. Oddelenie krízového riadenia Úradu TSK ďalej zorganizovalo ukážku 
účelového cvičenia pre učiteľov stredných škôl, ktorého sa zúčastnilo 39 zástupcov stredných 
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Účelové cvičenie sa konalo dňa 11.júna 2013 na SOŠ 
obchodu a služieb Jilemnického Trenčín. Cieľom tohto účelového cvičenia bolo získať 
nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky na sebaochranu a vzájomnú pomoc pri vzniku 
mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Súčasťou cvičenia bol i 
kynologický výcvik a zásah jednotky policajného zboru pri vyhľadávaní drog. Pre 
mimoriadnu nepriazeň počasia bola zrušená pripravená ukážka techniky a činnosti pri zásahu 
jednotky hasičského a záchranného zboru.  
 Nemalá pozornosť bola venovaná aj propagácii civilnej ochrany. OvZP TSK,  ale aj 
verejnosti je prístupná webová stránka TSK, kde sú uverejnené potrebné informácie z civilnej 
ochrany, ale aj najnovšie informácie z práce oddelenia krízového riadenia. Propagácia civilnej 
ochrany sa ďalej realizuje formou násteniek umiestnených v priestoroch budovy a 
v kanceláriách.  Z činnosti TSK v oblasti civilnej ochrany boli odvysielané dva príspevky 
v regionálnej televízii Trenčín. Celkové finančné náklady vynaložené TSK na preventívno-
výchovnú a propagačnú činnosť na CO v roku 2013 predstavovali výšku 993,-€. 
 
 Do Krajskej orientačno–vedomostnej súťaže stredoškolákov TSK – KALOKAGATIA 
2013– 7.ročníka dňa 26. septembra 2013  boli zapojení aj zamestnanci oddelenia krízového 
riadenia TSK, ktorí svojimi osobnými návštevami na stredných školách prispeli k tomu, 
že 7.ročnika  sa zúčastnilo 15 súťažných  družstiev, čo je doteraz najvyšší počet. 
Všetkým účastníkom súťaže oddelenie krízového riadenia odovzdalo tričko s erbom 
TSK a znakom CO. Taktiež,  ako aktívni rozhodcovia, boli  zamestnanci oddelenia 
krízového riadenia na stanovišti CO, kde pre súťažiacich pripravili na riešenie tri úlohy. 
Víťazné družstvo Spojenej školy Nováky obsadilo dňa 11.októbra 2013 druhé miesto v 
celoslovenskom finále „Župnej kalokagatie“ s medzinárodnou účasťou na Strelnici 
v Turanoch. 

 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. 

                   Ing. Ľubica Držková 
                vedúca odd. krízového riadenia TSK 


