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Správa  o činnosti na úseku civilnej ochrany 
v SOŠ A. Dubčeka 963/2 vo Vranove nad Topľou za 1. polrok šk. roka 2014/2015 

 
Správa o činnosti na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú 

pomoc ako aj prípravy na poskytovanie prvej pomoci je vypracovaná na základe 
odporúčania Oddelenia civilnej ochrany a obrany Úradu Prešovského samosprávneho 
kraja. 

 

Vychádzajúc zo stanovených cieľov úsek CO plnil v 1. polroku školského roky 

2014/2015 tieto hlavné úlohy: 
 

 

1. Sklad CO budova č.2, masky a ostatný materiál, vybavený vlhkomerom  a 

prenosným svietidlom pravidelne kontrolovaný. 

 
 

2. Sklad CO budova č.1, masky a ostatný materiál presunutý do zrenovovaných 
podkrovných priestorov. Osadené uzamykateľné dvere, označený sklad, 
pravidelne kontrolovaný. 

 
 
3. Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc ako aj príprava na 

poskytovanie prvej pomoci boli zaradené ako témy výučby do predmetov 
v každom ročníku aj odbore, nakoľko absentuje samostatný predmet s touto 
tematikou alebo ucelenejšia koncepcia vyučovania. 

 

 
4. Do tematiky účelových cvičení bola a je opätovne zaradzovaná praktická 

príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc, a na poskytovanie 
prvej pomoci. 

 
5. Inventarizácia materiálu CO k 31.12.2014 bola vykonaná podľa pokynov a 

prijatých zásad. Požiadavky na vyradenie, obmenu a doplnenie materiálu CO 
sme uplatnili písomne na odbore CO OÚ. 
 
 

6. V rámci každoročnej aktualizácie plánu ochrany obyvateľstva, plánu evakuácie 

obyvateľstva, núdzového zásobovania, núdzového ubytovania a aktualizácie 

analýzy možného vzniku mimoriadnych udalostí bol vyplnený a odoslaný 

formulár pre školy na OÚ Vranov n/T , odbor civilnej ochrany a krízového 

riadenia s aktuálnymi údajmi o SOŠ A. Dubčeka Vranov n/T, 20.1.2015 odoslané 

elektronicky. 
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7. Vykonaná každoročná aktualizáciu členov štábu pre potreby objektu, členov 

jednotky civilnej ochrany, viď. príloha č. 1. 

 

                                       

8. Vykonané pravidelné cvičenie civilnej ochrany školy – 2x počas šk. roka 

2014/2015, 1.x – 19.12.2014, 2.x -  po upresnení termínu 2. polrok šk. roka 

2014/2015, jún. 

 

 
Pri organizovaní prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a 

prípravy na poskytovanie prvej pomoci sme sa snažili spolupracovať s verejnoprávnymi 
inštitúciami s humanitárnym poslaním - Slovenský červený kríž, Zväz civilnej ochrany 
SR a orgánmi miestnej štátnej správy ako aj s Oddelením civilnej ochrany a obrany 
Úradu Prešovského samosprávneho kraja, OÚ Vranov n/T , odbor civilnej ochrany 
a krízového riadenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo Vranove nad Topľou: 30.1.2015 
 
Vypracoval: Ing. Ján Hrešan, technik CO                                             
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Príloha č. 1: 
JEDNOTKA CIVILNEJ OCHRANY 
pre potreby školy 2014/ 2015 

 
 

1. Koordinátor činnosti jednotiek CO:   Ing. Ján Hrešan 
 
2. Zdravotnícka jednotka:  

 
- má na starosti obväzový materiál (648 ks uložený v budove č. l a budove č.2) 
- Mgr. A.Dančová, PhDr. M.Kurovská 
 

3. Výdaj a vvskladnenie masiek: záchranná jednotka  
- Budova č. l - koordinátori činnosti - Ing. V.Ivančová, Ing. J.Dučajová, Ing. 

J.Novická 
- Budova č.2 – Ing. K. Demčáková, Mgr. B. Litvinová, Ing. A. Tomková 

 
4. Technicko úkrytové zabezpečenie:  Mgr. D.Durkaj – koordinátor činnosti v budove č.1 
                                                              Ing. K. Harman - koordinátor činnosti, budova č.2 
 
 
5. Archivácia dokumentov a dokladov - triednych kníh, klasifikačných hárkov a 

výpočtovej techniky: 
 

- v budove č. l  Mgr. A.Demčáková 
- v budove č. 2 Ing.  A. Hanzelyová 
- v budove č.3  Mgr. A. Sabovíková 

 
6. Zabezpečenie ekonomicko-technickej dokumentácie: ekonóm školy, Mgr. I.Packová 

 
7. Doprava a mechanizačno zabezpečovacia činnosť:  

 
- doprava: Pavučok, Madura 
- záchranná jednotka: Mgr.M.Popaďák, F.Ivanko 
 

8. Technicko-materiálna činnosť:   Kizling 
- vyslobodzovacia jednotka: Mgr. M.Sado 
- zapisovateľka: Mgr. A. Lešková 
- poriadková jednotka: Ing. I.Nachtmanová, Mgr. M. Koščová 

9. Organizovanie činnosti: 
- pred Marínou – Bc. M.Janočková, S.Pisarčíková 
- školský dvor budovy č. l - Mgr.L.Sabovíková , Kizling 
- školský dvor budovy č.2 – Mgr. R.Skybová, Mgr. M.Pavučková  
- parkovisko pred budovou č.3 – P.Križovenský, Bc.Tatrayová 

 
 
 
 



 4 

 
 

ŠTÁB PRE POTREBU OBJEKTU školský rok 2014/2015: 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. vedúci štábu: Ing. Ľubomír Tóth 
2. zástupca pre odborný výcvik: Ing. Ľudmila Vagaská  
3. zástupca pre teoretické vyučovanie: Ing. Vlasta Ivančová 
4. technik  CO:  Ing. Ján Hrešan      
5. požiarny technik: Bc. František Ivanko 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
VYSLOBODZOVACIA JEDNOTKA:   
2 osoby: 

1. Ján Kizling 
2. Ing. Kamil Harman 

 
ZÁCHRANNÁ JEDNOTKA:  

1. Jaroslav Sedlák  
2. Ján Kizling 
3. Bc. Ivanko František  
4. Bc. Marián Popaďák 
5. Dušan Pavučok  

 
JEDNOTKA ZDRAVOTNÍCKEJ POMOCI:  

1. Ing. Antónia Dančová 
2. PhDr. Mária Kurovská 

 
JEDNOTKA NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA:  
autá:       

1. Mgr. Cerula Radoslav 
2. Madura Štefan 

JEDNOTKA - OBSLUHA SKLADU CO MATERIALU: 
Budova č. 1 

1. Ing. Jarmila Dučajová  
2. Ing. Jana Novická 

     Budova č. 2  
3. Mgr. Blažena Litvínová  
4. Ing. Agáta Tomková 

 
PORIADKOVÁ JEDNOTKA: 

1. Bc. M.Janočková – pre reštauráciou Marína 
2. Mgr. M. Micíková – školský dvor budovy č. 1 
3. Bc. D. Katinová – školský dvor budovy č. 2 
4. Bc. A. Tatrayová – parkovisko pred budovou č.3 

 

 

 

 

 


