
 

 

Záchranári z Hanisky v maďarskom Vrbove nesklamali 

  

 „DOHODA medzi Obvodným úradom v Košiciach a Valným zhromaždením župy 

Borsod-Abaúj-Zemplén o spolupráci, o vzájomnom poskytovaní pomoci a  o  výmene infor-

mácií v prípade mimoriadnych udalostí“ z roku 2009 má v praxi niekoľko podôb. Jednou 

z nich je účasť mladých záchranárov na súťažiach organizovaných  na obidvoch stranách 

štátnej hranice. Tradícia vzájomnej výmeny družstiev  mladých záchranárov je v gescii 

Maďarskej aliancie civilnej ochrany (Magyar Polgári Védelmi Szövetség) a Okresného 

úradu Košice v súčinnosti s odbormi krízového riadenia Okresných úradov Košického kraja. 

Na tohtoročnej súťaži mladých záchranárov maďarskej župy BAZ - Borsod-Abaúj-

Zemplén sa zúčastnilo družstvo zo ZŠ Haniska z nášho okresu. Účasť si vybojovalo 

prvenstvom na vlaňajšom (v roku 2018) krajskom kole súťaže mladých záchranárov civilnej 

ochrany (SMZ CO) v Košiciach. Súťaž sa konala 4. apríla 2019 v obci Varbó (čo je maďarská 

verzia názvu Vrbov, resp. Vrbovce) neďaleko Miškovca. Družstvo s veľavravným názvom 

„MÚDRE VČELY“ si v deviatich súťažných disciplínach na stanovištiach rozmiestnených 

okolo rovnomenného jazera počínalo veľmi dobre, aj keď viaceré z tamojších disciplín 

v našej národnej SMZ CO nie sú. Naši mladí záchranári museli prekonať aj istú jazykovú 

bariéru. Umiestnili sa na skvelom 2. mieste spomedzi 9 súťažných kolektívov v dvoch 

kategóriách. Z rúk zástupcov „Katasztrófavédelem“ a tamojšieho starostu obce Gézu Üvegesa 

prevzali pohár, diplom a cenu za umiestnenie na striebornej priečke. Školu reprezentovali 

žiaci: Patrícia Lacková, Sofia Bitóová, Ján Imrich a Gabriel Čardáš pod vedením pána 

učiteľa Mgr. Gejzu Vargu. Silnú morálnu podporu mali „Múdre včely“ aj v prítomnej 

zanietenej riaditeľke školy Mgr. Helene Borufkovej. Vyznala sa nám: „Veľmi sa teším 

z úspechu našich múdrych včeličiek v tejto zahraničnej súťaži! Aj pre mňa osobne to bolo 

obohatením a impulzom pre ešte väčšiu podporu všetkých mimoškolských aktivít žiakov našej 

školy. Ďakujem aj vám za veľmi dobrú spoluprácu a všetko, čo v tejto oblasti v okrese Košice-

okolie robíte.“  

Oficiálnu slovenskú delegáciu zástupcov odboru krízového riadenia OÚ Košice, odboru 

krízového riadenia OÚ Košice-okolie a  Magistrátu mesta Košice viedla PhDr. Henrieta 

Michalčová.  

Úplné informácie o súťaži záchranárov v maďarskom Vrbove 4. 4. 2019 nájdete po 

rozkliknutí linku:  

http://baz.katasztrofavedelem.hu/hirek/4771-diakok-versenyeztek-varbon 

Spracoval:  

Mgr. Karol Dzugas 

Košice, apríl 2019 
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