
  

 

 

Záchranná zdravotná služba Bratislava (ďalej ZZS BA) zorganizovala v spolupráci s Úradom 
hlavného lekára OSSR v roku 2018 4. ročník spoločných cvičení v centre výcviku Lešť 
zameraných na zvládnutie UHPO (udalosti s hromadným postihnutím osôb). Posledné cvičenia 
v tomto roku sa konali v termíne 23.-26. október a 13.-16. november 2018.  

Spolu sa na cvičení UHPO zúčastnilo v októbri 61 zamestnancov ZZS BA a v novembri 49 
zamestnancov ZZS BA z radov zdravotníckych záchranárov, lekárov, vodičov, organizačného 
tímu a vojenských zdravotníkov (20 príslušníkov OS SR) spadajúcich pod Úrad Hlavného Lekára 
OS SR zastúpených hlavným zdravotníkom ozbrojených síl Ing. Viliamom Macharom šbnrtm. 

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 
• Zborenie strechy poľnej nemocnice 
• Výbuch plynu v kuchyni v škôlke 
• Bombový atentát na trhovisku 

Dvojdňové súčinnostné cvičenia sú akreditované v SLK / Slovenskej lekárskej komore / a SKZZ / 
Slovenskej komore zdravotníckych záchranárov / 17 kreditmi. 

 

Inštruktormi a zároveň aj organizátormi cvičení za ZZS BA boli: 

• Bc. Zdenko Hambálek /inštruktor veliteľa odsunu / 
• Ing. Mgr. Antl Adam / inštruktor veliteľa triedenia / 
• Mgr. Lucia Mesárošová / inštruktor veliteľa hniezda zranených / 
• Bc. Šimko Ján / inštruktor komunikácie a základnej organizácie zložiek IZS – integrovaného 

záchranného systému pri UHPO / 
• Bc. Patrik Brna / inštruktor veliteľa zdravotníckeho zásahu / 
• Bc. Marek Onačila / logistická podpora / 

      



  

 

Organizátorom za ÚHL OS SR bol:  

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

Odbornými garantmi cvičenia boli: MUDr. Miroslav Chabroň –medicínsky riaditeľ ZZS BA, hlavný 
lekár, odborný garant ZZS BA, hlavný organizátor ZZS BA a plk. MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH 
– hlavný lekár OS SR, riaditeľ Úradu hlavného lekára OS SR. 

Októbrové a novembrové odborné prípravy sme rozšírili o nový prvok a to o prednášku spojenú 
s prechádzkou v prírode okolo lezeckých stien VIA Ferrata. Nakoľko boli mesiace chladné, aj keď 
babie leto nám prialo sme na cvičeniach využili osvetlené a vykurované stany určené pre krízové 
využitie v ZZS BA. Nacvičili sme ich rýchle a efektívne rozloženie a použitie v reálnych 
podmienkach. 

 

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 kvalitné prednášky, entuziazmus aj pracovné nadšenie, 
ktoré ste venovali tomu aby nácviky UHPO mali tak vysokú, nie len odbornú ale aj ľudskú úroveň 
prednášok a brífingov. 

 



  

 

 

 

 

Termíny v nasledujúcom roku sú: 

Apríl 2019, Jún 2019, Október 2019 

 

 

 

 

Za organizačný tím:      Bc. Ján Šimko    
        MUDr. Miroslav Chabroň 

 

 


