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SÚŤAŽ V PRVEJ POMOCI

Re-
gionálne 

kolo celoštátnej súťaže 
SZŠ  - východ, organizované 
SZŠ Poprad sa uskutočnilo 
20.apríla v Poprade. 9 škôl, 27 
súťažiacich, figuranti - hereč-
ky mali svoj deň, maskéri, štyri 
zaujímavé úlohy a jeden test, 
to sú základné údaje zo súťaže. 
Organizátori pripravili študen-
tom reálne situácie, v ktorých 
sa popasovali s popáleninami, 
zlomeninami, či bitkou v krč-
me s tragickými následkami. 
Súčasne so súťažou prebiehali 
sprievodné akcie - ukážky a 
beseda so záchranárkou Kraj-
ského operačného strediska v 
Prešove, ktorá študentov infor-
movala o najčastejších chy-
bách, ktoré robia volajúci na 
linku 112. V škole sme tiež pri-
vítali autorov knihy Prvá po-
moc v praxi, Miriam Pištejovú 
a Dušana Krausa. Porozprávali 
o tom, čo ich viedlo k napísa-
niu knihy, komu je určená a s 
čím sa potrápili pri jej tvorbe. V 
obchodnom centre Fórum boli 
pre základné školy a verejnosť 
pripravené ukážky prvej po-
moci, ktorú prezentovali zá-
chranárky z Krajského operač-
ného strediska  Prešov a žiaci 
školy. Najmladší „záujemca“ o 
kardio-pulmonálnu resuscitá-
ciu mal 2 roky. A ako to všet-
ko dopadlo? Víťazom sa stali 
súťažiaci zo SZŠ Levoča, druhé  
miesto patrilo SZŠ Humenné a 
tretí boli súťažiaci zo SZŠ Mi-

cha-
lovce. S ví-

ťazmi sa uvidíme na finále 
v Žiline. Na záver ešte mená 
odborných garantov - Mgr. F. 
Majerský - prezident Sloven-
skej komory zdravotníckych 
záchranárov, Mgr. J. Koprušák 
a Bc. M. Žifčák zo Záchrannej 
služby Košice a Bc. R. Pavlík z 
KOS ZZS SR Prešov, ktorí s vy-

uču-
júcimi po-

zorne sledovali a hodnotili 
výkony súťažiacich. Vďaka 
patrí aj sponzorom – Operač-
nému stredisku záchrannej 
zdravotnej služby  SR Bratisla-
va, Baliarne a.s. Poprad, lekár-
ne –Benu, Adus, Dr. Max , MIK 
Poprad, Tatranská minerálka.

                                                    
Tešíme sa do Žiliny!

TAZKO 
NA CVI

CISKU,

LAHKO 
NA BOJ

ISKU ..
.

autor: TÁŇA

photo: PALO

V V

V


