
 

 

         Mladí záchranári CO z Veľkej Idy úspešní v Maďarsku  

V Košickom kraji je dlhodobo udržiavaná tradícia vzájomnej výmeny družstiev  mladých 

záchranárov v gescii Maďarskej aliancie civilnej ochrany (Magyar Polgári Védelmi 

Szövetség) a našich družstiev mladých záchranárov CO na súťažiach na obidvoch stranách 

štátnej hranice. Účasť detí z Košického kraja na súťaži v susediacej župe Borsód-Abaúj-

Zemplén má základ aj v zmluvnom vzťahu – „DOHODE medzi Obvodným úradom 

v Košiciach a Valným zhromaždením župy Borsod-Abaúj-Zemplén o spolupráci, o vzájom-

nom poskytovaní pomoci a o výmene informácií v prípade mimoriadnych udalostí“ z r. 2009.  

Na tohoročnej súťaži mladých záchranárov maďarskej župy Borsod-Abaúj-Zemplén sa 

zúčastnilo družstvo zo ZŠ Veľká Ida z nášho okresu. Súťaž sa konala 5. apríla 2018 v obci 

Halmaj neďaleko Miškolca. Družstvo „IDANSKÍ ZÁCHRANÁRI“ si počínalo v deviatich 

súťažných disciplínach veľmi dobre, umiestnili sa na skvelom 2. mieste. Školu reprezentovali 

žiaci: Patrícia Kerekesová, Chanel Trelová, Maxim Pollák a Samuel Štefán pod vedením 

pani učiteľky Mgr. Márie Hajdukovej. Družstvo na súťaži sprevádzali aj zástupcovia 

z  odboru krízového riadenia OÚ Košice, odboru krízového riadenia OÚ Košice-okolie  

a  Magistrátu mesta Košice.  

Maďarská súťaž slovami Mgr. Karola Dzugasa, povereného zastupovaním funkcie ved. 

odboru KR OÚ Košice-okolie: 

     „Súťaž mladých záchranárov v maďarskej obci Halmaj bola pre žiakov  základnej školy 

nezabudnuteľným zážitkom i veľkým prínosom súčasne. Zážitkom preto, lebo súťaž bola 

organizačne i materiálne veľmi dobre zabezpečená. Čiastočnú jazykovú bariéru a istú 

odlišnosť úloh plnených na jednotlivých stanovištiach poľahky zdolal ústretový, až priateľský 

prístup rozhodcov k našim deťom. Prínosom preto, lebo naši súťažiaci si vďaka súťaži skúsili 

aj také záchranárske aktivity, akými je plnenie vriec pieskom a stavanie protipovodňovej 

hrádze vrecovaním alebo rozvíjanie hasičských hadíc určeným smerom s hodnotením 

presnosti rozvinutia. No určite prínosom najmä preto, že ich motivovala pre ďalšie 

osvojovanie si záchranárskych vedomostí a zručností a ich overovanie si v našej čoskoro 

štvrťstoročnej slovenskej Súťaži mladých záchranárov CO. V tom vidím záruku toho, že 

družstvo ZŠ Veľká Ida nebude chýbať na okresných kolách mladých záchranárov CO v okrese 

Košice-okolie a že bude dosahovať (aj vďaka metodickej pomoci poskytovanej zo strany 

nášho odboru) výborné umiestnenia, ktoré im umožnia postup do vyšších kôl tejto súťaže.“ 

Originálne informácie o súťaži sú zverejnené pod odkazom 

http://baz.katasztrofavedelem.hu/hirek/4332-katasztrofavedelmi-verseny-halmajon  
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