
Informácia o realizácii prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  v roku 2011   
 
   
 V roku 2011 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK realizovali vzdelávanie 
a odbornú prípravu zamestnancov z civilnej ochrany, prípravu na sebaochranu a vzájomnú 
pomoc ako aj prípravu na poskytovanie prvej pomoci podľa vydaného zamerania činnosti pre 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Organizáciám bola poskytnutá ponuka 
odborných kurzov VTÚ KM a CO MV SR Slovenská Ľupča, pričom bol zdôraznený ich 
prínos pri zvyšovaní odbornosti riadiacich zamestnancov a zamestnancov zodpovedných za 
plnenie úloh civilnej ochrany v organizácii. Ďalej bola odporučená objednávka populárno-
odborného dvojmesačníka „Civilná ochrana“ s tým, že sú v ňom uverejňované materiály na 
pomoc školám a iné zaujímavé odborné, či populárne články využiteľné pre širokú verejnosť.  
 

V Stredisku vzdelávania a prípravy Nitra sme sa zúčastnili kurzu organizovania, 
riadenia a vykonávania záchranných prác, kurzu ochrany pred povodňami a tiež kurzu 
inštruktorov CO na obnovu osvedčenie. 

 
Jednou z priorít v preventívno-výchovnej činnosti v oblasti civilnej ochrany je 

zvyšovanie pripravenosti stredných škôl. Začiatkom roka bolo školám distribuované DVD 
s inštruktážnym filmom k poskytovaniu prvej pomoci. V spolupráci so Strediskom 
vzdelávania a prípravy Nitra bol dňa 9. novembra 2011 v priestoroch TSK zorganizovaný 
kurz civilnej ochrany riaditeľov stredných škôl. Lektori strediska v Nitre a odd. krízového 
riadenia a civilnej ochrany Obvodného úradu Trenčín informovali riaditeľov škôl 
predovšetkým o platnej legislatíve, povinnostiach riaditeľa školy po vyhlásení mimoriadnej 
situácie. Ďalej sa venovali organizovaniu nácvikov evakuácie ako aj účelových cvičení 
a kurzov ochrany života a zdravia, individuálnej a kolektívnej ochrane žiakov a zamestnancov 
školy. Účasť riaditeľov stredných škôl bola 93% . Pre žiakov stredných škôl bol formou 
„kartičky CO“ navrhnutý propagačný materiál. Materiál bol vydaný koncom roka v náklade 
32 tis. kusov a na školy bude distribuovaný v prvom polroku 2012. Na propagačný materiál 
boli z rozpočtu TSK vynaložené finančné prostriedky vo výške 2.300,- €.   

 
 K preventívno-výchovnej činnosti neodmysliteľne patrí aj pripravenosť žiakov na 
sebaochranu a vzájomnú pomoc realizovanú prostredníctvom účelových cvičení a kurzov 
ochrany života a zdravia. TSK poskytuje školám odbornú a metodickú pomoc pri zapracovaní 
problematiky civilnej ochrany do obsahu kurzov a cvičení. Žiaci trenčianskych stredných škôl 
sa po piaty krát zúčastnili športovo-vedomostnej súťaže „Župná kalokagatia“, ktorá nadväzuje 
na súťaž žiakov základných škôl „Mladý záchranár“. V krajskom kole, konanom dňa 
28.septembra 2011 v Lesoparku Prievidza, sa zúčastnilo 8 najlepších škôl. Žiaci súťažili v 
teoretických i praktických disciplínach, ako sú topografia, prvá pomoc, civilná ochrana, 
streľba zo vzduchovky, hod granátom, vedomostné testy. Na stanovišti civilnej ochrany 
súťažiaci riešili testové otázky so zameraním na širokú problematiku civilnej ochrany, 
rozoznávali varovné signály s následnou činnosťou po ich zaznení a zaoberali sa správnym 
výberom evakuačnej batožiny. Víťazná škola reprezentovala TSK na celoslovenskom kole  
organizovaným Žilinským samosprávnym krajom 27.októbra 2011 v Turanoch, kde obsadila 
po druhý krát po sebe 2.miesto. Informácia z krajského kola župnej kalokagatie bola 
odvysielaná v krajskej regionálnej televízii, uverejnená na webovej stránke TSK, článok 
vedúcej odd. krízového riadenia TSK bol publikovaný v časopise Civilná ochrana 5/2011. 
 



 Z teoretickej prípravy zamestnancov na sebaochranu a vzájomnú pomoc aj naďalej 
zostáva dominantná prednáška alebo školenie pod vedením odborne spôsobilej osoby. V roku 
2011 prípravu na civilnú ochranu vykonalo 81 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, 
čo predstavuje  87% z celkového počtu organizácií, preškolených pritom bolo vyše 6.600 
zamestnancov. Do praktického nácviku evakuácie s tematikou ochrany obyvateľstva sa 
zapojilo vyše 14.000 osôb z 56 organizácií. Príprava zamestnancov a osôb prevzatých do 
starostlivosti je financovaná z rozpočtu TSK, pričom v roku 2011 boli vynaložené finančné 
prostriedky vo výške 1.646,- Eur.   Na kvalifikované vykonávanie prednáškovej činnosti 
z oblasti prípravy na civilnú ochranu bol zostavený lektorský zbor Trenčianskeho kraja, ktorý 
tvoril 11 odborne spôsobilých inštruktorov civilnej ochrany. Do prednáškovej činnosti boli 
zapojení všetci inštruktori. Okrem nich vykonávali lektorskú činnosť inštruktori civilnej 
ochrany iných organizácií a tiež vypomáhali profesionálni zamestnanci obvodných úradov. 
Organizácie so zmennosťou a väčším počtom zamestnancov sprístupnili prednášku CO pre 
samo štúdium zamestnancov na intranete organizácie. Popri už spomenutých formách 
prípravy na CO sa tiež využíva štúdium časopisu Civilná ochrana a  dostupných 
propagačných materiálov. Organizácie si zriaďujú vývesky s tematikou civilnej ochrany. 

 
V rámci spolupráce so štátnou správou sa TSK aktívne podieľal na dvojdňovom 

cvičení Obvodného úradu Trenčín pod názvom „Pelikán“ , pričom bola precvičená činnosť 
zamestnancov TSK zastúpených v odborných komisiách a krízovom štábe obvodného úradu. 

 
 V ďalšom období bude Trenčiansky samosprávny kraj pokračovať v aktivitách v rámci 
procesu preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti civilnej ochrany v súlade s aktuálnymi 
potrebami a poslaním civilnej ochrany. 
 
 


