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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

vyslobodzovacie,
zdravotnícke,
na dekontamináciu terénu,
požiarne,
poriadkové,
zásobovacie,
záchranné,
na obsluhu a èinnos• zariadení civilnej ochrany3).“.
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Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
„3) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. v znení zákona è. 117/1998 Z. z.“.

5. V § 7 sa slovo „ustanovujú“ nahrádza slovom
„urèujú“.
6. Príloha è.1 znie:
„Príloha è.1
k vyhláške Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky è. 27/1995 Z. z.

VZOR ORGANIZAÈNEJ ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY
A. Štáb
Vzor organizaènej štruktúry štábu:
a) vedúci štábu a jeho zástupca,
b) èlenovia štábu
1. pre operaèné otázky a prípravu,
2. pre protiradiaènú a protichemickú ochranu alebo pre vytvorenie vyhodnocovacieho strediska,
3. pre technické zabezpeèenie a ukrytie,
4. pre spojenie,
5. pre materiálne a technické zabezpeèenie,
6. pre zdravotnícke zabezpeèenie,
7. pre veterinárne zabezpeèenie,
8. ïalší èlenovia pod¾a charakteru objektu alebo obce, jeho vlastných alebo územných potrieb,
c) pomocní zamestnanci na zabezpeèenie èinnosti štábu pre vnútorné spojenie, stravovanie, odpoèinok, reguláciu
pohybu a èinnosti a podobne.
B. Odborné jednotky
Vzor organizaènej štruktúry odborných jednotiek:
1. Prieskumná jednotka

a) hliadka
b) družstvo

1 velite¾ + 4 osoby
1 velite¾ + 9 osôb

1.1 Všeobecný pozemný prieskum a pozorovanie
odbornos• – prieskumník, chemik-dozimetrista,
vodiè-prieskumník
1.2 Špeciálny prieskum
1.2.1 Radiaèný a chemický prieskum
a) Hliadka radiaèného a chemického prieskumu

1 velite¾ + 4 osoby

odbornos• – prieskumník, chemik-dozimetrista
b) Družstvo radiaèného a chemického prieskumu

1 velite¾ + 9 osôb

odbornos• – prieskumník, chemik-dozimetrista
c) Mobilná skupina analytického zis•ovania
hliadka laboratórnej kontroly kontaminácie

1 velite¾
3 osoby

odbornos• – chemik-analytik,
prieskumník-pozorovate¾, laborant-dozimetrista
hliadka radiaèného a chemického prieskumu
odbornos• – chemik-dozimetrista,
chemik-prieskumník, radista, vodiè

4 osoby
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1.2.2 Biologický prieskum
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4 osoby

odbornos• – prieskumník, lekár, sanitár,
zdravotník, vodiè
1.2.3 Veterinárny prieskum

3 osoby

odbornos• – prieskumník, veterinár, vodiè
2. Vyslobodzovacia jednotka

a) družstvo

1 velite¾ + 9 osôb

b) èata (3 družstvá)

3 osoby velite¾stvo + 30 osôb

odbornos• – zdravotník, zamestnanec na vyslobodzovacie
práce, strojník (obsluha buldozéra, rýpadla, autožeriava,
kompresora a iné)
3. Zdravotnícka jednotka

a) družstvo Slovenského Èerveného kríža

1 velite¾ + 3 osoby

b) družina Slovenského Èerveného kríža (5 družstiev)

3 osoby velite¾stvo + 20 osôb

c) oddiel lekárskej pomoci

15 osôb velite¾stvo + 80 osôb

odbornos• – lekár, zdravotník, zdravotná sestra,
pomocný zdravotnícky zamestnanec
4. Jednotka na dekontamináciu terénu

a) družstvo (strojné, ruèné)

1 velite¾ + 9 osôb

b) èata (2 družstvá ruèné, 1 družstvo strojné)

3 osoby velite¾stvo + 30 osôb

odbornos• – vodiè, chemik-dozimetrista, zamestnanec
zabezpeèujúci dekontamináciu, skladník
5. Požiarna jednotka

družstvo

1 velite¾ + 9 osôb

odbornos• – požiarnik, strojník
Organizuje sa v objektoch a obciach, kde nie sú zriadené profesionálne požiarne jednotky (zbory).
6. Poriadková jednotka

a) hliadka

1 velite¾ + 3 osoby

b) družstvo

1 velite¾ + 6 osôb

c) èata (3 družstvá)

3 osoby velite¾stvo + 21 osôb

7. Zásobovacia jednotka

a) družstvo vyváracie a na výdaj stravy,

1 velite¾ + 5 osôb

b) družstvo na výdaj šiat a obuvi

1 velite¾ + 5 osôb

odbornos• – kuchár, èašník, predavaè, pomocný personál
8. Záchranná jednotka

(vytvára sa len v objektoch s malým poètom zamestnancov,
kde nie sú zriadené iné odborné jednotky)
družstvo
odbornos• – zdravotník, požiarnik, zamestnanec
zabezpeèujúci ukrytie, zamestnanec na vyslobodzovacie
práce – záchranár.

1 velite¾ + 4 až 7 osôb
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9. Jednotky na obsluhu a èinnos• zariadení civilnej ochrany

9.1 Miesto civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej oèisty,
dezaktivácie a špeciálnej oèisty
9.1.1 Velite¾stvo

1 velite¾ + 4 osoby

odbornos• – velite¾-chemik,
chemik-dozimetrista, skladník, telefonista
9.1.2 Poriadkové družstvo

1 velite¾ + 3 osoby

9.1.3 Kontrolné a roztrieïovacie stanovište

1 velite¾ + 3 osoby

odbornos• – chemik-dozimetrista
9.1.4 Plocha na hygienickú oèistu

1 velite¾ + 16 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, obsluha zdrojov,
zdravotník, príslušník poriadkovej služby, obsluha
sprchovacej èasti, vyzliekarne a výdajne náhradných odevov
9.1.5 Plocha na dekontamináciu odevov

1 velite¾ + 20 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, obsluha zdrojov,
obsluha neèistej a èistej èasti, pomocný personál
9.1.6 Plocha na dekontamináciu vozidiel

1 velite¾ + 11 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, obsluha zdrojov,
obsluha plochy, pomocný personál
9.1.7 Plocha na dekontamináciu drobnej techniky a náradia

1 velite¾ + 11 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, obsluha zdrojov,
obsluha plochy, pomocný personál
9.1.8 Plocha na odloženie dekontaminovaného materiálu

3 osoby

odbornos• – chemik-dozimetrista
9.1.9 Zhromaždisko

3 osoby

Poznámka: Poèet zaradených osôb môže by• na jednotlivých pracoviskách, úsekoch a plochách upravený pod¾a
skutoèných potrieb.
9.2 Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu odevov
odbornos• – chemik-dozimetrista, odmorovaè, kuriè,

1 velite¾ + 19 osôb
(pod¾a kapacity)

zdravotník, strojník, skladník, obsluha príjmu
a triedenia kontaminovaných odevov
9.3

Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných
prostriedkov (stacionárna, mobilná)

1 velite¾ + 14 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, skladník, strojník,
zdravotník, vodiè, obsluha
9.4 Chemické laboratórium civilnej ochrany

1 velite¾ + 2 osoby

odbornos• – chemik, laborant
9.5

Stanica civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej oèisty

1 velite¾ + 7 osôb

odbornos• – chemik-dozimetrista, zdravotník,

(pod¾a kapacity i viac)

obsluha
9.6 Sklad materiálu civilnej ochrany
odbornos• – skladník (vodiè)

1 vedúci + ïalšie osoby pod¾a
množstva uskladòovaného
materiálu

9.7 Chránené pracovisko civilnej ochrany
družstvo obsluhy
odbornos• (s možnos•ou kumulácie
niektorých funkcií) – správca, spojár, technik, inštalatér,

1 velite¾ + 5 osôb
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elektromontér, obsluha filtraèno-ventilaèného zariadenia,
údržbár vzduchotechniky, zdravotník, požiarnik, skladník, strážny
9.8 Ochranná stavba civilnej ochrany
družstvo ochrannej stavby

1 velite¾ + 5 osôb

odbornos• (s možnos•ou kumulácie niektorých funkcií) –
správca ochrannej stavby, skladník, technik, inštalatér,
elektromontér, obsluha filtraèno-ventilaèného zariadenia,
údržbár vzduchotechniky, zdravotník, požiarnik;
jedno družstvo je pre kapacitu ochrannej stavby
do 150 ukrývaných osôb.
Poznámka: Družstvo ochrannej stavby vytvárané pre protiradiaèné úkryty budované svojpomocou sa dopåòa
osobami až pri výstavbe týchto ochranných stavieb.“.
7. Príloha è. 2 znie:
„Príloha è. 2
k vyhláške Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky è. 27/1995 Z. z.

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE ŠTÁBOV A ODBORNÝCH JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY
MATERIÁLOM CIVILNEJ OCHRANY
Základné vybavenie osoby zaradenej do jednotky civilnej ochrany

názov
Ochranná maska (lícnica, dva ochranné filtre a kapsa)
Zdravotnícky prostriedok jednotlivca vrátane vreckového obväzu
Rukávová páska civilnej ochrany
Dozimeter diagnostický
Pracovný alebo obèiansky odev
A. Vybavenie štábu

názov
Súprava operatívnych dozimetrov
Rádiostanica
Nabíjaè zdrojov rádiostaníc
Ïalekoh¾ad, zdravotnícka kapsa, telefónny prístroj, materiál a pomôcky
na zabezpeèenie riadenia odborných jednotiek civilnej ochrany

poèet
1
1
1
1
1

poèet
1
1
1
pod¾a potreby

B. Vybavenie najmenšej odbornej jednotky
1. Prieskumná jednotka

názov
Špeciálny ochranný odev
Intenzimeter
Chemický preukazník
Súprava operatívnych dozimetrov
Súprava na zis•ovanie prízemnej meteosituácie, univerzálna
odmorovacia súprava, prostriedky na vytyèovanie kontaminovaného
priestoru, buzola, rádiostanica, ïalekoh¾ad, motorové vozidlo
2. Mobilná skupina analytického zis•ovania

názov
Špeciálny ochranný odev
Súprava na zis•ovanie prízemnej meteosituácie
Intenzimeter
Rádiometer
Súprava operatívnych dozimetrov

poèet
5
1
1
1
pod¾a potreby
poèet
8
1
1
1
1

