
V „Kamenáči“ súťažili mladí záchranári civilnej ochrany z okresu Trnava. 
 
 20. apríl 2016 bol „deň“ okresného kola súťaže mladých záchranárov CO pre 
organizátorov, rozhodcov a žiakov základných škôl v okrese Trnava. Krásne prostredie 
trnavských rybníkov a kúpaliska Kamenný mlyn spolu s Hotelom Koliba sú už rokmi 
preverené a pripravené na súťažiacich. Rekordných dvadsať súťažných družstiev prijalo 
výzvu a pustilo sa do boja o prvé miesta. Veľmi nás potešil fakt, že sa do súťaže zapojili 
školy, ktoré súťažili po prvý krát. Hoci sa umiestnili na nižších priečkach, odhodlane sľúbili, 
že na rok to bude lepšie.   

Jednotlivé stanovištia súťažných disciplín zvládli účastníci bez väčších problémov, 
protest nepodalo žiadne súťažné družstvo. Vyššia moc v podobe mierneho, avšak nárazového 
vetra ubrala body na stanovišti Hasenie malých požiarov niektorým družstvám, medzi ktorých 
patrili aj dlhoroční favoriti súťaže. Tridsaťminútový časový limit trate dlhej približne 1300 
metrov robil ťažkosti niektorým družstvám. Z minuloročných skúseností vieme, že je to skôr 
problém prípravy na jednotlivé disciplíny, kde sa dlhšie zdržia pri plnení úloh ako horšia 
fyzická pripravenosť detí. Za všetko hovorí čas a umiestnenie v tabuľke, kde družstvo 
umiestnené na prvom mieste so ziskom 583 bodov zabehlo trať za 19 minút a 31 sekúnd 
a posledné družstvo získalo 351 bodov a bežecký čas malo 39 minút a 30 sekúnd.  
 Prvé miesto vybojovali súťažiaci zo ZŠ s MŠ Špačince, družstvo II. v zložení: Martin 
Vidli čka, Dávid Filina, Nikola Palkechová a Alexandra Miškolciová. Druhá priečka na stupni 
víťazov patrila žiakom zo ZŠ s MŠ P. Ušáka Olivu Kátlovce pod vedením p. riaditeľky Mgr. 
K. Gažovej: Ema Benedikovičová, Erika Holcová, Samuel Ušák, David Demovič. Pomyselné 
bronzové medaile získali súťažiaci zo ZŠ s MŠ Špačince, družstvo I.:  Patrícia Sedláková, 
Nina Nabizada, René Dömeny, Patrik Junas. Obidve družstvá ZŠ s MŠ Špačince pripravila na 
súťaž Mgr. A. Kalinayová. Na záver prezradím jednu malú veľkú motiváciu pani učiteľky 
Mgr. Kalinayovej, ktorá prisľúbila svojim zverencom pri získaní medailí tortu. Nakoniec 
z toho boli torty dve  -  čokoládové.  

Limit pre postup na Majstrovstvá SR získali družstvá umiestnené na prvých dvoch 
miestach. Budeme im držať palce, aby boli tie najlepšie zo 64 postupových miest z celého 
Slovenska.  
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