
 

Polovica úspechu patrí počasiu. 

 

Určite mi dá každý organizátor súťaží mladých záchranárov za pravdu, že počasie 

patrí k jedným z najdôležitejších faktorov. Nie len pre organizátorov, ale hlavne pre tých 

najdôležitejších – súťažiacich.  Tento rok ďakujem „vyššej moci“, že nám všetkým dopriala 

príjemné počasie na ten náš deň „D“, lebo dlho pred a dlho po 25.4.2019 by sme všetci boli 

mokrí, vyfúkaní a možno aj prechladnutí.   

Jubilejný 25. ročník okresného kola sa konal v Kamennom mlyne v Trnave.  Z 

prihlásených 22 družstiev sa v ranných hodinách odhlásili telefonicky dve školy, ktoré sa z 

náhlych zdravotných dôvodov súťažiacich nemohli zúčastniť. Atmosféra na súťaži bola 

dobrá, bez zranenia alebo inej nepredvídanej udalosti. Súťažné disciplíny boli v poradí Testy 

– Streľba zo vzduchovky – CO – Zdravotnícka príprava – Pobyt a pohyb v prírode – Požiarna 

ochrana. S novou časťou určenie správneho hasiaceho prístroja sa súťažiaci popasovali bez 

problémov. Trať bola dlhá cca 1300 metrov s rôznym povrchom ( asfalt, tráva, hlina). Limit 

trate nesplnilo jedno súťažné družstvo. Protest nebol podaný žiadny. Súťažiaci mali 

pripravené rôzne športové potreby na skrátenie času pred a po súťaži. Pre spestrenie voľného 

času sme pozvali Ozbrojené sily SR, ktoré súťažiacim pripravili stánok s rôznymi ukážkami.  

Na prvom mieste so ziskom 580 bodov sa umiestnila ZŠ s MŠ Špačince, družstvo „B“, 

druhé miesto patrí žiaci so ZŠ s MŠ P. U. Olivu Kátlovce, družstvo „B“ a tretia priečka patrí 

súťažiacim zo ZŠ s MŠ Špačince, družstvo „A“.  

Tieto dve školy sú už po dlhé obdobie „rivali“ a druhým školám dávajú len malú 

šancu vtesnať sa na stupienok víťazov. Deti však rastú, odchádzajú na stredné školy, družstvá 

sa menia celé, inokedy len časť. Úroveň ich prípravy a výsledky však zostávajú výborné. Môj 

malý súkromný prieskum ukázal, že veľa záleží na pedagógoch, ako deti dokážu namotivovať 

a pracujú s nimi celý rok, nielen pár týždňov pred súťažou. Z toho dôvodu by som rada 

poďakovala všetkým pedagógov, ktorí k príprave na súťaž pristupujú poctivo.  

Nemalé poďakovanie patrí mojím kolegom z odborov KR Trnava a  Dunajská Streda, 

odboru OŠ, SČK Trnava, ktorí pracujú ako nestranní rozhodcovia a ochotní organizátori. Bez 

nich by to skrátka nebolo možné.  
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