
Európsky deň 112 v roku 2017 
 

 

Od roku 2009 Slovenská republika participuje na Európskom dni 112, ktorý je 

myšlienkou Európskej únie a koná sa každoročne 11. februára vo všetkých členských 

štátoch.  

Aj tento rok v rámci Európskeho dňa 112 Koordinačné stredisko integrovaného 

záchranného systému Trenčín (ďalej len „KS IZS Trenčín“) pripravilo workshop pre 

pozvané deti. Vzhľadom na to, že Európsky deň 112 tento rok vychádzal na sobotu 

11.2.2017, rozhodli sme sa osláviť tento deň 10.2.2017. Tento rok bol zameraný na 

cieľovú skupinu detí v školskom veku. Pripraveného workshopu sa zúčastnili žiaci zo 

Základnej školy Trenčianske Jastrabie. 

KS IZS Trenčín si pre deti pripravilo svoj vlastný program, ktorý vychádzal 

z požiadaviek sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 

Hlavným cieľom bolo zvýšenie povedomia o fungovaní čísla tiesňového volania 112 

a zníženie počtu neoprávnených hovorov na tiesňové volanie, ktorých pôvodcom sú vo 

väčšine prípadov deti. 

 

 



Zahájenie oslavy Európskeho dňa 112 začalo o 09.00 hod na KS IZS Trenčín. KS IZS 

Trenčín si pripravilo zaujímavý program, ktorý začal besedou s deťmi na tému 

„Bezpečnosť internetu“, ktorú odprednášala formou besedy a kvízu kpt. Mgr. Mariana 

Kmecová z KR PZ Trenčín. Cieľom bolo poukázať na nástrahy, ktoré sú na internete 

a hlavne na sociálnych sieťach a aké osobné údaje nezverejňovať.  

 

 

 

Program pokračoval premietnutím videa „Ako vyhľadať pomoc (zneužívanie čísla 

112)“ z projektu Emka to vie a prezentáciou na tému tiesňové číslo 112, čo je tiesňové 

číslo 112, na čo sa používa a čo povedať operátorovi tiesňového čísla 112. Prezentácia 

bola aj vo forme diskusie s pozvanými deťmi, ktorej cieľom bolo zistiť či chápu 

podstatu fungovania tiesňového čísla 112.  

Po prezentácií na tému tiesňové číslo 112 nasledovala prehliadka dispečerskej sály KS 

IZS a oboznámenie sa s fungovaním tiesňovej linky 112 v praxi (reakcie operátorov, 

lokalizácia a identifikácia volajúceho, ukážky volaní, ako správne  volať na 112 a aké 

informácie poskytnúť operátorovi). 

 



 

 



Vedúci KS IZS Ing. Miloš Kočan odprezentoval záznamy hovorov – ukážka reálnych 

nahrávok, ako prebieha telefonát na tiesňové číslo. Odprezentované boli dva druhy 

ukážok a to oprávnené a neoprávnené. Informoval aj o celkových počtoch volaní na 

tiesňového číslo a koľko bolo oprávnených a neoprávnených. 

Program ukončili zdravotnícke záchranárky, ktoré vysvetlili podstatu fungovania 

záchrannej zdravotnej služby a dôležitosť tiesňového čísla záchrannej zdravotnej 

služby. Deťom bola ukázaná simulovaná akcia (na chodníku leží nehybne človek), 

zdravotníčka zatelefonovala na tiesňového číslo 112  a operátor dával pokyny, čo má 

robiť, takže deti mohli vidieť celý postup pri poskytovaní prvej pomoci. Následne bol 

deťom vysvetlený postup pri záchrane života a mohli si vyskúšať poskytnúť prvú 

pomoc na figurínach.  

 

 

 

Sme veľmi radi, že my na KS IZS Trenčín v rámci Európskeho dňa 112 môžeme 

uskutočňovať workshopy  a tým zvyšovať povedomie tieňového čísla 112. Myslíme si, 

že oslavy dňa 112 či už národného alebo európskeho sú veľkým prínosom, či už pre 

zúčastnené deti alebo pre verejnosť a tešíme sa na ďalšie workshopy. 

 


