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CUZ – IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča 

Plán vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu (CO) na rok 2016 

  

 

Obsah: 

 

1. Kurz základných vedomostí. 

2. Kurz CO učiteľov základných škôl a učiteľov stredných škôl /OŽAZ/. 

3. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO. 

4. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok. 

5. Ochrana pred povodňami. 

6. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania. 

7. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm. 

8. Riadenie a organizovanie záchranných prác. 

9. Krízová komunikácia ako prostriedok zvyšovania bezpečnosti obyvateľstva. Záťažové 

situácie. 

 

1. Kurz základných vedomostí 
Cieľová skupina: 

Miestna štátna správa, obecná samospráva, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia. 

Cieľ: 

Získať základné vedomosti pre plnenie úloh a vykonávanie opatrení v oblasti civilnej ochrany. 

Obsah: 

Civilná ochrana v SR. Organizovanie a riadenie civilnej ochrany. Príprava na civilnú ochranu. 

Ochrana obyvateľstva. Záchranné práce. Materiálne a finančné zabezpečenie civilnej ochrany. 

Integrovaný záchranný systém.  

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

16. - 18. február 2016  

20. - 22. september 2016  

Ukončenie:  

Test. Záverečná beseda. 

 

2. Kurz CO učiteľov základných škôl a učiteľov stredných škôl /OŽAZ/ 
Cieľová skupina: 

Učitelia, riaditelia základných škôl a stredných škôl. 

Cieľ: 

Pripraviť učiteľov základných škôl na vyučovanie časti riešenie mimoriadnych udalostí – 

civilná ochrana v učive Ochrana života a zdravia v zmysle legislatívy a učebných osnov. 

Obsah: 

Civilná ochrana v SR, Ženevské dohovory a dodatkové protokoly I. a II., druhy mimoriadnych 

udalostí, analýza územia obce, mesta a možné zdroje ohrozenia, varovné signály, činnosť po 

varovaní, nebezpečné látky, zbrane hromadného ničenia, kolektívna ochrana - evakuácia 

a ukrytie, záchranné práce, organizácia jednotiek CO, prostriedky individuálnej ochrany. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča 

alebo 

výjazdovou formou po vzájomnej dohode v sídle záujemcu o školenie. 



Termín konania: 

Slovenská Ľupča – 17. marec 2016  

Slovenská Ľupča – 16. jún 2016  

Slovenská Ľupča – 16. september 2016  

Slovenská Ľupča – 18. november 2016  

Ukončenie: 

Záverečná beseda 

 

3. Kurz zamestnancov obecných úradov plniacich úlohy CO 
Cieľová skupina: 

Zamestnanci obecných úradov plniacich úlohy civilnej ochrany. 

Cieľ: 

Získať potrebné vedomosti na plnenie úloh civilnej ochrany v obci. 

Obsah: 

Úlohy a opatrenia CO, pôsobnosť obce pri ich plnení. Evakuácia, ukrytie obyvateľstva obce. 

Dokumentácia CO obce. Núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie obyvateľstva obce. 

Povodňový plán záchranných prác. 
Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

3. marec 2016  

5. máj 2016  

6. október 2016  

Ukončenie: 

Záverečná beseda 

 

4. Ochrana obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok (NL) 
Cieľová skupina: 

Miestna štátna správa, obecná samospráva, právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia.        

Cieľ: 

Prehĺbiť vedomosti o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok vyrábaných, 

skladovaných alebo prepravovaných na území SR apre prípad teroristického útoku.             

Obsah: 

Právne predpisy na zabezpečenie ochrany pri výrobe, preprave a skladovaní nebezpečných 

látok, nebezpečné látky, preprava nebezpečných látok, terorizmus, protiradiačné, 

protichemické, protibiologické opatrenia, spôsoby určovania oblasti ohrozenia po úniku 

nebezpečnej látky, riešenie modelových situácií - predbežné vyhodnotenie oblasti ohrozenia 

pre prípad úniku chemických NL, určenie oblasti ohrozenia pre prípad úniku neznámej NL. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

7. apríl 2016  

13. október 2016  

Ukončenie:  

Záverečná beseda 

 

5. Ochrana pred povodňami 
Cieľová skupina: 

Obecná samospráva (starostovia obcí, primátori miest, členovia povodňových komisií). 

Cieľ: 

Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci počas 

povodňovej situácie. 

Obsah: 

Právne predpisy na ochranu pred povodňami, opatrenia na ochranu pred povodňami, riadenie 

a zabezpečovanie ochrany pred povodňami, predpovedná povodňová služba, hydrologické a 



meteorologické výstrahy, vyhodnocovanie výdavkov a povodňových škôd, riešenie modelovej 

situácie. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

19. máj 2016  

20. október 2016  

Ukončenie: 

             Záverečná beseda.  

6. Poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania (NZaNU) 
Cieľová skupina: 

Obecná samospráva, miestna štátna správa.        

Cieľ: 

Získať teoretické vedomosti a praktické požiadavky na organizovanie núdzového zásobovania 

a núdzového ubytovania obyvateľstva počas mimoriadnej situácie. 

Obsah: 
Núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie, riadenie NZaNU ako činnosti pri vykonávaní 

záchranných prác, núdzové zásobovanie vodou. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

10. november 2016  

Ukončenie: 

     Záverečná beseda.  

 

7. Ochrana pred účinkami živelných pohrôm 
Cieľová skupina: 

Obecná samospráva, miestna štátna správa. 

Cieľ: 

Pripraviť personál obce, ktorý riadi, organizuje a zabezpečuje činnosť v obci po vzniku 

mimoriadnej udalosti vyvolanej živelnou pohromou počas mimoriadnej situácie.  

Obsah: 

Štátna hydrologická služba a štátna meteorologická služba, zabezpečovanie hlásnej 

povodňovej služby a odovzdávanie meteorologických a hydrologických výstrah – pokyn, 

odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti - nepriazeň počasia, 

zemetrasenie, veterná smršť, veterná smršť - modelová situácia. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

21. apríl 2016  

27. október 2016  

Ukončenie: 

Záverečná beseda.  

 

8. Riadenie a organizovanie záchranných prác 

Cieľová skupina: 

Obecná samospráva, miestna štátna správa. 

Cieľ: 

            Prehĺbiť vedomosti a všestrannú prípravu na riešenie krízových situácií. Výmenou skúseností 

z procesu riadenia záchranných prác skvalitniť  prípravu na plnenie úloh a opatrení CO. 

Obsah: 

Problematika záchranných prác v právnej úprave civilnej ochrany. Informačný systém civilnej 

ochrany. Výdavky na záchranné práce. Riešenie krátkej modelovej krízovej situácie po vzniku 

mimoriadnej udalosti na území obce – výmena skúseností. 



Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

2. jún 2016  

3. november 2016  

Ukončenie:  

Záverečná beseda.  

 

9. Krízová komunikácia ako prostriedok zvyšovania bezpečnosti obyvateľstva. 

Záťažové situácie 

Cieľová skupina: 

Zamestnanci štátnej správy a samosprávy, starostovia obcí a primátori miest, hovorcovia   

  krízových štábov ObÚ. 

Cieľ: 

Osvojiť si prakticky použiteľné vedomosti a zručnosti z riadenia procesu krízovej 

komunikácie. Zvládnuť zabezpečovanie informovania orgánov krízového riadenia a verejnosti 

o možnosti a rozsahu účinkov mimoriadnych udalostí. Zvládnuť stresové a záťažové situácie. 

Prakticky využívať prostriedky krízovej komunikácie, pri pravdivom a úplnom informovaní 

obyvateľstva o zdrojoch ohrozenia, o príprave na ochranu pred účinkami mimoriadnych 

udalostí, o vzniku krízových javov a ich predpokladanom priebehu.  

Obsah: 

Komunikácia – základné pojmy, rozdelenie komunikácie. Sociálna komunikácia, 

komunikačné bariéry. Krízová komunikácia, podstata, predmet, etapy, plánovanie, princípy a 

cieľ krízovej komunikácie. Záťaž, stres. Zvládanie stresu a záťažových situácií. Panika. 

Možnosti zvládnutia paniky. 

Miesto konania: 

CUZ-IVS, Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Slovenská Ľupča. 

Termín konania: 

10. marec 2016  

24.november 2016  

Ukončenie: 

Test. Záverečná beseda.  

 

 


