
Trnava - okresné kolo súťaže mladých záchranárov CO. 
 

Okresné kolo XXIV. ročníka súťaže mladých záchranárov sme tento rok odštartovali 
ako prvý na Slovensku. Počasie nám našťastie prialo, slnečné lúče dobre padli rozhodcom, 
organizátorom, ale hlavne najdôležitejším aktérom – súťažiacim. Všetci spolu sme vytvorili 
príjemnú atmosféru nabitú adrenalínom súťažiacich.  

V krátkosti k jednotlivým stanovištiam. Testové otázky zvládli súťažiacich v celku 
dobre. Horšie na tom bola streľba zo vzduchovej zbrane, ktorú mnohí súťažiaci držia v rukách 
prvý krát priamo na súťaži. Možnosť vyskúšať si streľbu zapožičaním zbrane nevyužila 
žiadna škola. Stanovište civilnej ochrany sme rozdelili v zmysle Propozícií... na štyri 
pracoviská. Použitie improvizovaných PIO mali všetci súťažiaci na „plný počet bodov“, čo 
nás veľmi teší. Veľký dôraz kládli učitelia pri príprave na ošetrenie zranených a telefonovanie 
na linku 112, čo sa prejavilo aj v bodovaní. Na stanovišti Pohyb a pobyt v prírode už 
pravidelne robí súťažiacim problém odhad vzdialenosti, možno by bolo dobré ho v budúcnosti 
nahradiť turistickými značkami. Hasenie malých požiarov sme tento rok nechali bez zmeny, 
rozoznávanie hasiacich prístrojov a následnú činnosť sme nezaradili, nakoľko nebola táto časť 
bodovaná.  

Vysoké bodové zisky na prvých miestach ukazujú na perfektnú pripravenosť 
družstiev, kde plný počet bodov nezískali len za streľbu. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 
zo ZŠ s MŠ Špačince „B“ v zložení Nina Nabizada, Karolína Paula Miháliková, Samuel 
Kukan, Matúš Sedlák. Druhé miesto získala ZŠ s MŠ Špačince „A“: Laura Polešenská, Júlia 
Viktória Miháliková, Šimon Selnekovič, Samuel Dobrodenka. Na súťaž obidve družstvá 
pripravovala p. učiteľka Ing. Blanka Borisová. Pomyselný bronz získali súťažiaci zo ZŠ s MŠ 
P. U. Olivu Kátlovce Ema Matuškovičová, Lea Zvolenská, Šimon Ondrejkovič, Jakub 
Polakovič pod vedením p. učiteľky PaedDr. Soni Hutárovej.  

Súťažiacim a všetkým pedagógom ďakujeme za prípravu a prejavené vedomosti 
a zručnosti. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole.  
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