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Dunajská Streda, 27. 04. 2018

Vyhodnotenie okresného kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany v územnom
obvode Okresného úradu Dunajská Streda v školskom roku 2017/2018

V meste Gabčíkovo sa areáli objektu Účelového zariadenia Slovenskej technickej
univerzity Bratislava vo štvrtok 26. apríla 2018 uskutočnil v poradí už XXIV. ročník okresného
kola súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany územného obvodu Okresného úradu Dunajská
Streda. Vyhlasovateľom tejto súťaže je sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky a organizátorom bol Okresný úrad Dunajská Streda prostredníctvom odboru krízového
riadenia. Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií
do kvarty vrátane. Cieľom súťaže bolo v rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti
civilnej ochrany súťažnou formou oboznámiť žiakov s úlohami súvisiacimi s ochranou života,
zdravia a majetku.
Tento rok sa súťaže sa zúčastnilo spolu 17 družstiev z 13 škôl (12 ZŠ, 1 osemročné
gymnázium). Z toho, v rámci cezhraničnej spolupráce bolo prizvané i súťažné družstvo
z Maďarska zo Župy Győr-Moson-Sopron zo základnej školy z mesta Győr „Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános iskola“. Súťažné družstvá pozostávali z dvoch dievčat
a dvoch chlapcov. Premenlivé veterné počasie a zamračená obloha so sporadickým dáždikom
neodradili súťažiacich zabojovať o čo najlepšie umiestnenie. Družstvá zápolili v šiestich
v disciplínach - vedomostný test (civilná ochrana, zdravotnícka príprava, požiarna ochrana,
dopravná výchova), civilná ochrana (použitie ochrannej masky, improvizovaných prostriedkov
individuálnej ochrany, evakuačná batožina a rozoznávanie varovných signálov), zdravotnícka
príprava (v tom aj volanie na číslo tiesňového volania 112), hasenie malých požiarov, streľba
zo vzduchovej pušky a pohyb a pobyt v prírode - topografia. Súčasne sa hodnotil aj čas
absolvovania disciplín vrátane bežeckého času.
Jednotlivé disciplíny neboli pre súťažiacich strašiakom, ale výzvou k dosiahnutiu
čo najlepšieho výsledku. Potvrdili to aj výsledky súťažných testov, v ktorých mnohí žiaci
preukázali svoju dobrú teoretickú pripravenosť. Nezaostávali ani v praktickej časti súťaže,
hlavne v oblasti civilnej ochrany, zdravotníckej prípravy, v hasení malých požiarov
a v topografii. Menej sa im darilo v streľbe zo vzduchovky, môžbyť k tomu prispelo i nie veľmi
priaznivé veterné počasie.
Po vyhodnotení dosiahnutých bodov rozhodcovskou komisiou sa na stupienku víťazov
umiestnili nasledovné družstvá:
I. miesto:
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Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín „A“
v zložení súťažiacich Rebeka Čierňavová, Sofia Valentovičová, Viktor Kvarda,
Adam Gyurcsi - družstvo pripravoval a sprevádzal pedagóg Mgr. Eugen Honti,
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II. miesto:

Základná škola Mateja Bela, Šamorín „A“
v zložení súťažiacich Hanka Popluhárová, Dominika Dobošová, Matej Medveď,
Oliver Kvarda - družstvo pripravoval a sprevádzal pedagóg Mgr. František Chudoba,

III. miesto:

Základná škola Gyulu Szabóa s VJM - Szabó Gyula Alapiskola,
Dunajská Streda
v zložení súťažiacich Viktória Kozmová, Kira Horváth, Attila Busnyák,
Viktor Horváth - družstvo pripravoval a sprevádzal pedagóg Mgr. Ákos Bugár.

Tieto družstvá dostali poháre, medaily a vecné ceny. Víťazné družstvo získalo zároveň
putovný pohár prednostu Okresného úradu Dunajská Streda, funkciu zastáva Ing. Juraj Morvay.
Okrem toho, družstvá umiestnené na I., II. a III. mieste v súlade s propozíciami súťaže postupujú
na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 10. mája 2018 v Kamennom mlyne v Trnave.
Nezabudlo sa však ani na ostatné družstvá a všetci súťažiaci, okrem iných lahôdok a výborného
obeda, boli obdarení upomienkovými predmetmi. Odbor krízového riadenia Okresného úradu
Dunajská Streda touto cestou vyslovuje poďakovanie sponzorom za podporu súťaže, Územnému
spolku Slovenského Červeného kríža Dunajská Streda, zástupcom odboru krízového riadenia
Okresného úradu Trnava, hlavnému rozhodcovi, všetkým ostatným rozhodcom a organizátorom
súťaže za ich nezištnú a obetavú pomoc. Súčasne všetkým družstvám postupujúcim do krajského
kola prajeme veľa síl, zdaru a úspechov v súťaži.
Súťaž prebiehala nerušene, plynule, bez narušenia a žiadne družstvo nepodalo protest.

Spracovala: Ing. Alica Bíróová
Predkladá: Ing. Róbert Bokros, vedúci odboru
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