
 
  

UHPO LEŠŤ – OKTÓBER 2016 

Záchranná zdravotná služba Bratislava /ďalej ZZS BA/ zorganizovala v spolupráci s Úradom 

hlavného lekára OSSR v roku 2016 2. ročník spoločných cvičení v centre výcviku Lešť 

zameraných na zvládnutie UHPO /udalosti s hromadným postihnutím osôb/. Tretie a posledné 

cvičenie v tomto roku sa konalo v termíne 18. – 21. október 2016. Spolu sa na cvičení UHPO 

zúčastnilo 60 zamestnancov z radov zdravotníckych záchranárov, lekárov, vodičov. 

  

Naša organizácia si plne uvedomuje dôležitosť a potrebu praktického nácviku zásahu 

v simulovaných podmienkach, obzvlášť v situáciách, kedy je ťažisko úspešnosti zásahu situované 

práve na správnom zvládnutí organizácie a koordinácie síl a prostriedkov zasahujúcich posádok 

ZZS, ako aj súčinnosti medzi jednotlivými zložkami IZS (UHPO, zásahy pri mimoriadnych 

situáciách, vysokoprofilové zásahy a pod.). Takáto forma nácviku je pre poskytovateľa ZZS 

prakticky jedinou formou odbornej prípravy, ktorá má aj želaný efekt a výstup smerom 

k zdravotníckym pracovníkom s ohľadom na získanie praktických skúseností a zručností, ktoré nie 

je možné dosiahnuť ani prácou v teréne (vzhľadom na nízku frekventnosť takýchto typov 

zásahov), a ani teoretickou prípravou. Z vyššie uvedených dôvodov si nesmierne ceníme možnosť 

spolupráce na praktických nácvikoch so zdravotníckymi zložkami OSSR, predovšetkým s Úradom 

hlavného lekára OSSR a veríme, že takto sľubne rozbehnutú vzájomnú spoluprácu budeme aj 

naďalej rozvíjať. ZZS BA v rámci kontinuálnej odbornej prípravy zdravotníckych pracovníkov 

plánuje v spoločných praktických cvičeniach UHPO pokračovať aj v tomto roku. UHPO boli 

zamerané na komplexný manažment, vytvorenie jednotlivých veliteľských pozícií zdravotníckeho 

zásahu, riešenie ich úloh a nácvik komunikácie medzi jednotlivými zložkami.  

Toto všetko v priestoroch simulovaného výcviku Jakub Village –Lešť. 



 
  

    

 

Špecializované koridory určené na nácvik špecifických situácií UHPO aj naďalej ostali: 

 Pád civilného lietadla do obytnej zóny 

 Zborenisko viacerých budov  

 Cestný tunel a požiar v cestnom tuneli 

 Hromadná dopravná nehoda 

 Nechránené železničné priecestie 

 Železničná stanica 

 Zrážka nákladných aj civilných vlakov 

 Pád vojenského vrtuľníka do obytnej zóny 

 Pád bojového vrtuľníka MI 24 do zalesnenej oblasti 

Dvojdňové súčinnostné cvičenia sú akreditované v SLK /Slovenskej lekárskej komore/ a SKZZ 

/Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov/ 17 kreditmi. 

    

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

príprava a jedno ukážkové cvičenie, v poobedných hodinách jedno previerkové cvičenie a večer 

nočné cvičenie. Na nočných cvičeniach si naši kolegovia vyskúšali aj rolu zraneného figuranta, 



 
  

kde sa oduševnene vžili do svojich úloh, čo prinieslo pre samotných figurantov a zasahujúce 

posádky množstvo reálnych situácií ale aj úsmevných zážitkov.   

Druhý deň sa konali dve previerkové cvičenia. Po každom previerkovom cvičení bol krátky brífing, 

kde sa rozoberali a analyzovali poznatky a postrehy z cvičení pridelenými inštruktormi 

s jednotlivými zasahujúcimi posádkami.  

Inštruktormi a zároveň aj organizátormi cvičení za ZZS BA sú: 

 Mgr. Nováková Monika /odsunu/ 

 Mgr. Antl Adam /inštruktor veliteľa triedenia/ 

 Bc. Bučko Peter /inštruktor veliteľa hniezda zranených/ 

 Bc. Šimko Ján /inštruktor komunikácie a základnej organizácie zložiek IZS – integrovaného 

záchranného systému pri UHPO/ 

 Mgr. Podobová Monika /inštruktorka ošetrovania v UZS/ 

Inštruktormi a organizátormi za ÚHL OS SR sú:  

 Šbnrtm. Ing. Viliam Machara /hlavný zdravotník OS SR/ 

 Rtn. Bc. Zuzana Filkorová /inštruktor veliteľa zdravotníckeho zásahu/ 

Odbornými garantmi cvičenia sú: MUDr. Miroslav Chabroň – hlavný lekár, odborný garant ZZS 

BA, hlavný organizátor súčinnostného cvičenia UHPO v CV Lešť za ZZS BA a plk. MUDr. Vladimír 

Lengvarský, MPH – hlavný lekár OS SR, riaditeľ Úradu hlavného lekára OS SR. 

    

S každým cvičením sa snažíme priniesť niečo inovatívne a zaujímavé. V tomto ročníku sme 

rozšírili portofólio klasických prednášok o jednotlivých veliacich postoch aj o nové tematiky: 

 Bc. Bučko Peter – Myseľ záchranára – psychlogické aspekty, ktoré prežívajú záchranári 

počas UHPO – najčastejšie stres 

 Bc. Bučko Peter - inštruktáž používania ručného rádiového terminálu MATRA v sieti 

SITNO, pravidlá komunikácie s rádiovysielačom   

 Kazuistika: Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku – UHPO – dopravná nehoda autobusu pri 

Krupine zo dňa 30.05.2016, MUDr. Koreň Branislav, Bc. Launer Daniel, Pavol Slúka. Naši 



 
  

kolegovia sa zúčastnili cvičenia UHPO v centre výcviku Lešť v máji 2016. Následne krátko 

po cvičení /cca jeden týždeň/ zasahovali pri reálnom UHPO pri Krupine, kde došlo k zrážke 

miestneho linkového autobusu s kamiónom plne naloženým drevom. Nakoľko ešte mali 

v mysliach inštrukcie zo spoločných cvičení, naplno rozbehli plán UHPO, stanovili veliteľa 

zdravotníckeho zásahu, triedenia, hniezda a odsunu. Vzorovo a hlavne účelne vypísali 

potrebnú dokumentáciu, ktorá napomohla pri dohľadávaní zranených pacientov 

v jednotlivých nemocniciach príbuznými. Zasahujúca posádka bola nominovaná na 

udelenie ocenenia Národná cena ZZS v kategórii výnimočný záchranársky čin 

profesionálneho záchranárskeho tímu. Súčasťou tejto nominácie boli naši kolegovia: 

Bc. Daniel Launer (RLP KA) – veliteľ zdravotníckeho zásahu, MUDr. Branislav Koreň 

(RLP KA) – veliteľ hniezda ranených, Pavol Slúka (RLP KA) - triedič, Bc. Jozef Malatinec 

(RZP BŠ2) – veliteľ odsunu, ktorí svojim profesionálnym výkonom zabezpečili ukážkový 

manažment a komunikáciu pri odstraňovaní následkov tejto UHPO. Výberová komisia sa 

rozhodla túto nomináciu vybrať do 2. finálového výberového kola. Výsledky finálového kola 

udeľovania Národnej ceny ZZS 2016 boli zverejnené v rámci gala večera na odbornom 

podujatí Záchrana 2016 dňa 14.10.2016. 

 

 

 Prvý krát v histórii našich spoločných cvičení UHPO v centre výcviku Lešť, sa 

uskutočnil spoločný výcvik s príslušníkmi PPÚ Banská Bystrica /pohotovostný policajný 

útvar – kukláči/ Námetom cvičenia bol vysokoprofilový incident – aktívni strelci po 

teroristickom útoku na železničnej stanici. Aby boli výsledky cvičenia relevantné, pri cvičení 

sa použili MILES vesty – systém GPS, ktorý po zásahu slepým strelivom označí 

zraneného, alebo mŕtveho: teroristu, policajta, záchranára, hasiča, alebo figuranta. 

Výsledky týchto spoločných cvičení budú použité pri rozpracovaní metodických postupov 

pre ďalší výcvik, teda ako by mali záchranári záchrannej zdravotnej služby pri teroristických 

útokoch správne a hlavne bezpečne postupovať. 



 
  

 

Pre celý organizačný tím je prejavom vďaky a spokojnosti práve vaša spätná väzba, vaša 

spokojnosť, váš záujem opakovane sa zúčastniť cvičení UHPO. Organizačnému tímu, 

inštruktorom a všetkým zúčastneným ďakujeme za tentoročný prídel vašich schopností, voľného 

času, entuziazmu aj pracovného nadšenia, ktorý ste venovali tomu aby nácviky UHPO mali tak 

vysokú, nie len odbornú ale aj ľudskú úroveň prednášok a brífingov. 

 

 

 



 
  

 

 

Termíny nácvikov UHPO v budúcom roku sú: 

Apríl 25-28. 2017 

Október 25-29. 2017 

November 6-10. 2017 

 

 

Za organizačný výbor:       Bc. Ján Šimko  

          MUDr. Miroslav Chabroň 


