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VEC:

Pozvánka
Dovoľte mi pozvať Vás na odborný kurz organizovaný v rámci projektu
„ Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a
technologických hrozieb“
č. grantu EK2020010012 podporeného grantom Európskej komisie prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Metodiky analýzy zraniteľnosti územia a obyvateľstva voči
prírodným a technologickým hrozbám

Odborný kurz je podporovaný a plne hradený grantom Európskej únie.
Cieľom kurzu je zvýšiť a rozšíriť profesionálnu vedomosť o Európskych modeloch civilnej ochrany a
nadobudnúť vedomosti a zručnosti ohľadom plánovania preventívnych opatrení voči prírodným alebo
technologickým hrozbám a nebezpečenstiev. Účastník sa naučí techniky posudzovania a analýzy rizík
prostredníctvom tvorby profilov ohrozených území a hodnotenia potenciálnych následkov hrozieb pre
prostredie a obyvateľstvo. Aplikovaním metodík manažmentu rizík zaručuje korektné a strategické
naplánovanie zdrojov a prostriedkov potrebných na krízové a núdzové riadenia, vrátané reakcie a obnovy
dotknutého územia a obete.

Na konci školenia zástupcovia rôznych odborov z OÚ, starostovia a primátori, personál krízového riadenia
rôznych ministerstiev a ústredných organov štátnej správy, samosprávy , či predstavitelia mimovládneho
sektoru, nadobudnú vedomosti a zručnosti na účel analýzy územia a tvorby plánov ochrany obyvateľstva,
vrátané stratégie na zvýšenie odolností prostredia a zníženie zraniteľnosti spoločnosti.

Odborný kurz sa skladá z 3 blokov ( 1 blok trvá jeden deň), ktoré budú realizované v niekoľkých termínoch,
tak, aby ste si mohli vyskladať celý kurz podľa Vám vyhovujúcich termínov
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Termíny školení a ich obsah
12.5.2021
14.5.2021
4.6.2021
10.6.2021

08:30-15:00 Blok 1 - Úvod do tematiky

Úvod do CO mechanizmu v EÚ, politiky a direktívy modernej spoločnosti
Riadenie bezpečnostných rizík hrozieb všeobecní úvod do problematiky v kontexte CO
Risk management. Všeobecný úvod
Úloha v procesu zaisťovanie bezpečnosti ČR
Risk management v zahraničí vybrané medzinárodné organizácie
Vybrané státy
Základná terminológia

20.5.2021
21.5.2021
15.6.2021
17.6.2021

08:30-15:00 Blok 2 - Základné metódy a postupy

Základné metódy a postupy v oblasti riadenia rizík v CO.
Metódy a postupy pri stanovení zámeru, metódy a postupy identifikácie rizík, metódy a
postupy analýzy rizík.
Použitie priestorových dát.
Metódy a postupy hodnotenia rizík.
Metódy a postupy ošetrenia rizík.
Metódy a postupy komunikácie a konzultácie.
Metódy a postupy monitorovania a preskúmavanie.
Skúsenosti s analýzou hrozieb pre ČR, analýza rizík na úrovni kraja a ORP.

26.5.2021
27.5.2021
22.6.2021
24.6.2021

08:30-15:00 Blok 3 - Riziká

Mapovanie rizík,
Posudzovanie rizík v území,
Risk management v špecifických oblastiach / Posudzovanie špecifických rizík

Účastníci odborného kurzu obdržia prostredníctvom nahlásenej E-mailovej adresy pozvánku na MS Teams
video míting. Pripojiť sa, bude možné cez link uvedený v pozvánke. Študijné materiály a pracovné listy
budú zaslané pred vzdelávacou aktivitou na Vami uvedený E-mail.
Absolventi odborného kurzu sa musia zúčastniť všetkých 3 blokov a po ich absolvovaní obdržia
Osvedčenie.
Tešíme sa na Vašu účasť.
S pozdravom

Ing. Iveta Hanulíková, v. r.
riaditeľka strediska Inštitútu pre verejnú správu

2 prílohy

Telefón
02/60102377

E-mail
slavka.balazikova@minv.sk

Internet
www.ivs.sk

IČO
42137004
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Návratka
Názov vzdelávacej aktivity:
Miesto konania:
Organizačné zabezpečenie:
.

Blok 1 - Úvod do tematiky
Online kurz
Mgr. Veronika Dokupilová, administratívna pracovníčka, tel. č. 02/60102378
Mgr. Slávka Balážiková, manažérka vzdelávania, tel. č. 02/60102378

Uveďte dátum bloku 1:
Meno, priezvisko, titul:
Zamestnávateľ (uveďte sekciu, odbor):
Pracovné zaradenie:
Štátna služba

Verejná služba

P PZ

☐

☐

☐

E-mail (služobný) :
E-mail (alternatívny, pre prípad homeoffice, karantény)

Tel. kontakt:

V

dňa

podpis účastníka
odtlačok úradnej pečiatky

Vyplnenú návratku pošlite obratom na e-mailovú adresu: slavka.balazikova@minv.sk

Inštitút si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie odborného seminára z organizačných dôvodov!
Zmena prednášateľa a zmena v rámci programu vyhradená!
“This training has been produced with the assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of implementing partner
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
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Návratka
Názov vzdelávacej aktivity:
Miesto konania:
Organizačné zabezpečenie:
.

Blok 2 - Základné metódy a postupy
Online kurz
Mgr. Veronika Dokupilová, administratívna pracovníčka, tel. č. 02/60102378
Mgr. Slávka Balážiková, manažérka vzdelávania, tel. č. 02/60102378

Uveďte dátum bloku 2:
Meno, priezvisko, titul:
Zamestnávateľ (uveďte sekciu, odbor):
Pracovné zaradenie:
Štátna služba

Verejná služba

P PZ

☐

☐

☐

E-mail (služobný) :
E-mail (alternatívny, pre prípad homeoffice, karantény)

Tel. kontakt:

V

dňa

podpis účastníka
odtlačok úradnej pečiatky

Vyplnenú návratku pošlite obratom na e-mailovú adresu: slavka.balazikova@minv.sk

Inštitút si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie odborného seminára z organizačných dôvodov!
Zmena prednášateľa a zmena v rámci programu vyhradená!
“This training has been produced with the assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of implementing partner
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
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Návratka
Názov vzdelávacej aktivity:
Miesto konania:
Organizačné zabezpečenie:
.

Blok 3 - Riziká
Online kurz
Mgr. Veronika Dokupilová, administratívna pracovníčka, tel. č. 02/60102378
Mgr. Slávka Balážiková, manažérka vzdelávania, tel. č. 02/60102378

Uveďte dátum bloku 3:
Meno, priezvisko, titul:
Zamestnávateľ (uveďte sekciu, odbor):
Pracovné zaradenie:
Štátna služba

Verejná služba

P PZ

☐

☐

☐

E-mail (služobný) :
E-mail (alternatívny, pre prípad homeoffice, karantény)

Tel. kontakt:

V

dňa

podpis účastníka
odtlačok úradnej pečiatky

Vyplnenú návratku pošlite obratom na e-mailovú adresu: slavka.balazikova@minv.sk

Inštitút si vyhradzuje právo na zmenu termínu, resp. zrušenie odborného seminára z organizačných dôvodov!
Zmena prednášateľa a zmena v rámci programu vyhradená!

“This training has been produced with the assistance of the European Union. The contents are the sole responsibility of implementing partner
and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.”
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Blok 1 –

Lektori:

Blok 2 -

Lektori:

Blok 3 -

Lektori:
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Obsah jednotlivých blokov
Základná terminológia
Úvod do tematiky. Úvod do CO mechanizmu v EÚ, politiky a direktívy modernej spoločnosti
Riadenie bezpečnostných rizík hrozieb všeobecní úvod do problematiky v kontexte CO
Risk management. Všeobecný úvod
Úloha v procesu zaisťovanie bezpečnosti ČR
Risk management v zahraničí vybrané medzinárodné organizácie. Vybrané krajiny EÚ.
Mgr. et Mgr. František Paulus, Ph.D.
Ministerstvo vnitra – generálne riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru ČR
Institut ochrany obyvatelstva
Ing. Antonín Krömer
Odborník na analýzu rizík MVN ČR
Základné metódy a postupy
Základné metódy a postupy v oblasti riadenia rizík v CO.
Metódy a postupy pri stanovení zámeru, metódy a postupy identifikácie rizík, metódy a
postupy analýzy rizík.
Použitie priestorových dát.
Metódy a postupy hodnotenia rizík, ošetrenia rizík, komunikácie a konzultácie,
monitorovania a preskúmavanie.
Skúsenosti s analýzou hrozieb pre ČR, analýza rizík na úrovni kraja a ORP.
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Vysoká škola bánska– Technická univerzita Ostrava
Ing. Antonín Krömer
Odborník na analýzu rizík MVN ČR
Ing. Pavel Kukuliač, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Riziká
Mapovanie rizík, Posudzovanie rizík v území, Risk management v špecifických oblastiach /
Posudzovanie špecifických rizík.
kpt. Ing. Jakub Brumar
Koordinátor - metodik
Krízové riadenie a havarijné plánovanie
Hasičský záchranný zbor Olomouckého kraja
Ing. Kateřina Blažková, Ph.D.
Hasičský záchranný zbor Moravskoslezského kraja
vedúci oddelenia Ochrany obyvateľstva a krízového riadenia
Ing. Lenka Brumarová, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Ing. Štěpán Kavan, Ph.D.
Hasičský záchranný zbor Jihočeského kraja
Oddelenie krízového riadenia
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