
Okresné a mestské kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany 2018 
 

V prekrásnom prostredí mŕtveho ramena rieky Váh v meste Komárno sa dňa            
26. apríla 2018 uskutočnil už dvadsiaty tretí ročník súťaže mladých záchranárov civilnej 
ochrany. Okresné a mestské kolo súťaže zorganizoval Okresný úrad Komárno v spolupráci 
s Mestským úradom Komárno. 

Myšlienkou, cieľom súťaže bola snaha prebudiť a cielene podporiť u detí záujem 
o záchranárske aktivity, pohyb a pobyt v prírode, budovať u nich pozitívny vzťah k príprave 
na sebaochranu a vzájomnú pomoc.   

Svoje schopnosti, vedomosti a fyzickú kondíciu si prišlo na súťaž zmerať 16 družstiev 
zo základných škôl okresu Komárno, 1 družstvo z Maďarska a po prvý krát v našej histórii sa 
súťaže zúčastnilo 1 družstvo zo základnej školy z mesta Blansko z Českej republiky.  
 Účastníkov súťaže a hostí zo župy Komárom – Esztergom a z Okresných úradov 
Trnava, Nové Zámky, ďalej predstaviteľov miestnej štátnej správy a prítomných sponzorov 
súťaže, privítal prednosta Okresného úradu Komárno Mgr. László Szendi. Po krátkom 
príhovore odovzdal slovo riaditeľovi súťaže Ing. Igorovi Kováčovi, zamestnancovi odboru 
krízového riadenia Okresného úradu Komárno, ktorý prítomných oboznámil s organizačnými 
pokynmi, priebehom súťaže, profilom trate a s rozmiestnením stanovíšť. Súťažiacich 
upozornil aj na nástrahy a nebezpečné úseky trate, zároveň ich poučil aj o bezpečnostných 
opatreniach súťaže, kde dôraz položil na bezpečnosť pri streľbe zo vzduchovky. 
 Po vykonaní sľubu rozhodcov a súťažiacich prednosta okresného úradu súťaž otvoril. 
 Prvé súťažné družstvo vybehlo na trať o 09,00 hod. Súťažilo sa na stanovištiach - 
vedomostný test, civilná ochrana, hasenie malých požiarov, pobyt a pohyb v prírode, streľba 
zo vzduchovky a zdravotnícka príprava. 

Súťaž mala rýchly a bezproblémový priebeh. Na regulárnosť súťaže dohliadali 
rozhodcovia na jednotlivých stanovištiach. Posledné družstvo dobehlo do cieľa o 12,03 hod. 
Po spočítaní bodov boli vyhlásené výsledky súťaže.  

Víťazom okresného kola sa stalo družstvo zo Základnej školy s MŠ Svätý Peter, 
družstvo A. s najväčším počtom získaných bodov 581 z max. počtu 585 bodov, ktoré tým 
získalo aj putovný pohár prednostu Okresného úradu Komárno na rok 2018.  

Druhé miesto obsadilo družstvo B. zo  Základnej školy s MŠ Svätý Peter, počtom 
získaných bodov 571. 

Tretie miesto získalo družstvo A. zo Základnej školy s VJM Svätý Peter s počtom 
bodov 564. 

Všetky tri družstvá získali miestenku na krajské kolo súťaže, ktorá sa uskutoční dňa 
22. mája 2018 v Nových Zámkoch. 

 
Organizátori súťaže aj tento rok zabezpečili pestrý a zaujímavý sprievodný program. 

Súťažiaci, hostia, ako aj pozvané deti z materských škôl, základných škôl a detí z detského 
domova si mohli pozrieť ukážky z činnosti jazdnej polície – hipológie, zásahovej činnosti 
polície, činnosť ochranárskeho združenia Gbelcia crassiceps - pre pomoc prírode, statické 
ukážky výzbroje a výstroja OS SR a OR HaZZ.  

Sprievodný program zabezpečilo tiež Regionálne poradenské informačné centrum 
Europe direct a TTT Mátrix z Maďarska. 

 
Udeľovanie cien sa nieslo v duchu malých - veľkých víťazstiev. Vďaka štedrosti 

sponzorov bolo cien veľa a boli veľmi hodnotné, čo umožnilo organizátorom súťaže 
ohodnotiť aj súťažiacich, ktorí sa neumiestnili na popredných miestach. Každý súťažiaci po 
vyhodnotení súťaže odchádzal s darčekom a s pocitom dobre a zmysluplne stráveného dňa. 
Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom. 

 
Počas priebehu súťaže sa preukázala vysoká pripravenosť a vyrovnanosť súťažných 

družstiev, za čo sa treba poďakovať pedagógom, ktorí ich pripravili. 
 
Poďakovanie patrí tiež účastníkom ukážok, ktorí v priebehu súťaže zabezpečili 

sprievodný program pre súťažiace deti a prítomných hostí. 


