
Znovu prvý... 
 

Nebol to zámer, ale tak ako sme prvý v rámci OÚ na Slovensku organizovali okresné 
kolo súťaže, tak sme 10. mája 2018 v Kamennom mlyne v Trnave odštartovali aj krajské kolá 
súťaží. Podľa nového postupového kľúča sa prihlásilo a zúčastnilo 21 družstiev. Čo je do 
počtu tak akurát, aby súťažiaci mali svoj komfort... čo sa týka ranného príchodu a odchodu zo 
súťaže, intervalu medzi jednotlivými družstvami.  

Malá štatistika počtu súťažných družstiev z okresných kôl: Trnava - 21, Galanta - 15, 
Hlohovec - 17, Piešťany - 10, Senica - 8, Skalica – 12 ( z toho jedno družobné družstvo 
z Českej republiky), Dunajská Streda – 17 (z toho jedno družobné družstvo z Maďarska), 
spolu 100 družstiev. Oproti minulému roku je to o 12 družstiev viac. Veľmi sa teším, že súťaž 
si vybudovala dobré meno. Učitelia a predovšetkým žiaci majú záujem sa naučiť niečo na 
viac oproti školským osnovám, čo je v dnešnej dobe počítačov, internetu a sociálnych sietí 
úspech.  

Súťažná trať mala cca 1300 metrov a stanovištia boli rozmiestnené primerane, aby 
nevznikol dlhý úsek na beh. Súťažiaci boli dobre pripravení, nabití vedomosťami, ktoré 
výborne predviedli v praxi. „Fyzičku“, teda beh, zvládli výborne. Do časového limitu za 
zmestili všetky družstvá. Súťažné disciplíny nerobili nikomu problémy, až na odhad 
vzdialenosti, ten je strašiakom všetkých žiakov. Streľba zo vzduchovky sa výrazne nepodarila 
jednému družstvu, ktoré dosiahlo len 2 body. Protest nebol podaný žiadny. Na stanovišti 
Hasenie malých požiarov sme nezaradili novinku určenie správneho hasiaceho prístroja. 
Navrhujeme, aby sa v budúcom roku stala bodovanou časťou tejto disciplíny.   

Víťazom 24. ročníka krajského kola súťaže mladých záchranárov o Putovný pohár 
prednostky Okresného úradu Trnava Ing. Gabriely Józan Horváth sa stalo družstvo zo 
Základnej školy s materskou školou „A“ zo Špačiniec, druhé miesto získali žiaci  Základnej 
školy s materskou školou „B“ zo Špačiniec a tretie miesto na stupni víťazov patrí súťažiacim 
zo Základnej školy s materskou školou P. Ušáka Olivu Kátlovce.  

Všetkým zúčastneným družstvám ďakujeme a postupujúcim družstvám na 
Majstrovstvá SR v Senci srdečne blahoželáme.  

Vďaka patrí všetkým organizátorom a rozhodcom, ktorí pripravili toto krásne 
podujatie. 

Maličký postreh na záver. Rozhodcom na súťažiach som už veľa rokov, ale tento rok 
som prvý krát videla slzy šťastia pri vyhlasovaní výsledkov. Určite budete so mnou súhlasiť, 
že vtedy človek zabudne na všetku námahu pri organizovaní súťaže, „boj s papiermi“, 
mnohokrát aj s počasím a toho zlého by sa našlo ešte veľa. V tejto malej chvíľke si uvedomí, 
že práca, ktorú robí, má zmysel.  
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