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Názov:   Program súčinnostného cvičenia pri zásahu UHPO 

ZZS Bratislava a zložiek OS SR v CV Lešť 
 

 
Charakteristika podujatia: 

Vzdelávacia aktivita kontinuálneho vzdelávania pracovníkov ZZS BA.  

Cvičenie je zamerané na komplexný manažment zásahu pri UHPO, vytvorenie jednotlivých 

veliteľských pozícií zdravotníckeho zásahu, riešenie ich úloh, nácvik komunikácie medzi 

jednotlivými zložkami. 

 

Cieľ vzdelávacej aktivity: 

Nácvik riešenia UHPO v simulovaných podmienkach 

 

Termíny súčinnostných cvičení: 

07-08. november 2017 

09-10. november 2017  

 

Miesto konania: 

Centrum výcviku (CV) Lešť / okres Zvolen, Banskobystrický Kraj / 

 

Organizátor: 

Záchranná zdravotná služba Bratislava a Úrad hlavného lekára OSSR 

 

Odborný garant: 

MUDr. Miroslav Chabroň  

plk. MUDr. Vladimír LENGVARSKÝ, MPH 

 

Organizačný tím: 

Bc. Šimko Ján, Mgr. Nováková Monika, Mgr. Podobová Monika, Mgr. Antl Adam,  

Bc. Bučko Peter, 

Zameranie vzdelávacej aktivity: 

Vzdelávacia aktivita je zameraná na zdravotníckych pracovníkov na pozíciách:  

zdravotnícky záchranár, lekár a z nezdravotníckych pracovníkov vodič ambulancie ZZS.  

 

Celkový počet cvičiacich v rámci jednej vzdelávacej aktivity je 30.  

 

Každá vzdelávacia aktivita bude rozdelená do dvoch dvojdňových celkov. Prvý deň-

teoretická príprava, ukážkové cvičenie a dve previerkové cvičenia. Druhý deň dve 

previerkové cvičenia. Po každom previerkovom  cvičení krátky brífing, kde sa rozoberú 

a analyzujú poznatky  a postrehy z cvičenia. 

Program-Prvý deň vzdelávacej aktivity: 



 

 Príchod  a registrácia účastníkov cvičenia / 07:30-08:00 hod./ 

 Školenie BOZP a pohyb vo VVP Lešť / 08:00-08:30 hod./ 

 Teoretická príprava nácviku zásahu pri UHPO /08:30-09:45 hod./ 

 Mgr. Nováková Monika, inštruktáž veliteľa zdravotníckeho zásahu           

/ 15´min. / 

 Mgr. Antl Adam , inštruktáž triedenia / 15´min. / 

 Mgr. Nováková Monika, inštruktáž k použitiu triediacej pásky 

a triediacej karty / 15´min. / 

 Bc. Bučko Peter, inštruktáž hniezda zranených / 15´min. / 

 Bc. Mgr. Nováková Monika , inštruktáž odsunu / 15´min. / 

 Prestávka / 09:45-10:00 hod./ 

 Ukážkové cvičenie  pri zásahu UHPO – poľná nemocnica /10:00-10:45 hod./ 

 Prestávka / 10:45-11:00 hod./ 

 Previerkové cvičenie UHPO – autobus  / 11:00-12:30  hod./ 

 Obed / 12:30- 13:30 hod. / 

 Vyhodnotenie previerkového cvičenia UHPO  / 13:30- 14:00 hod./  

 Druhé previerkové cvičenie UHPO – cestný tunel  / 14:00-15:30 hod./ 

 Vyhodnotenie druhého previerkového cvičenia UHPO  / 15:30- 16:00 hod./  

 Prestávka / 16:00-16:15 hod./ 

 Prednášky /16:15-17:15 hod. / 

 Systém vedenia zásahu pri UHPO , MUDr. Szilla Peter / 20´min / 

 Triedenie z pohľadu vojenského zdravotníka, MUDr. Szilla Peter               

/ 20´min / 

 UHPO, myseľ záchranára, Bc. Peter Bučko / 20 min. / 

 Dopravná nehoda kamióna s autobusom – kazuistika, Bc. Daniel 

Launer / 20 min / 

 Komunikácia pri UHPO , Bc. Peter Bučko / 20 min./ 

 

 Večera / 19:00 - 20:00 hod. / 

 Prestávka /20:00- 20:30 hod. / 

 Nočné previerkové cvičenie UHPO – vojenský vrtuľník / 20:30- 22:00 hod. / 

 Vyhodnotenie nočného  previerkového cvičenia UHPO  / 22: 00 - 22:30 hod./  

 Ukončenie cvičenia pre prvý deň vzdelávacej aktivity / 22:30 hod. / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program-Druhý deň vzdelávacej aktivity: 
 

 Príchod účastníkov cvičenia  /08:00 hod./ 

 Prvé previerkové cvičenie UHPO- železnica /08:00-09:30 hod. / 

 Prestávka / 09:30 – 09:45 hod. / 

 Vyhodnotenie prvého previerkového cvičenia UHPO / 09:45-10:15 hod./ 

 Druhé  previerkové cvičenie UHPO - zborenisko / 10:15 – 12:00 hod. / 

 Vyhodnotenie  druhého previerkového cvičenia UHPO / 12:00 – 12:30 hod. /  

 Celkové vyhodnotenie vzdelávacej aktivity / 12:30 – 13:00 hod. / 

 Ukončenie vzdelávacej aktivity   / 13:00 hod./ 

 
 

Pokyny pre cvičiace posádky  

Cvičenie UHPO  je v prostredí vojenského výcvikového priestoru,  posádky RZP a RLP si 

prinesú záchranársku uniformu, kvalitnú obuv, čelovú lampu , odporúča sa priniesť si 

pršiplášť pre prípad nepriaznivého počasia. OOPP-prilby a ochranné okuliare zabezpečí 

organizátor cvičenia.   Sanitné vozidlo nie je potrebné, všetky pomôcky potrebné 

k previerkovým cvičeniam budú k dispozícií na jednotlivých previerkových pracoviskách. 

 
 
 
 
 
 
Za organizačný výbor:      Bc. Šimko Ján 


