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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

V Ý H E R C OV I A S Ú ŤA Ž E M L A D É HO ZÁ C H R A N Á R A
V rámci projektu KAŽDÝ ŽIVOT SA RÁTA... bola
vyhlásená súťaž Záchranár v akcii. Sme veľmi radi,
že veľa detí sa zapojilo do tejto súťaže. Tu sú víťazi
výtvarných prác:

LEN CHUŤ TVORIŤ MUSÍŠ MAŤ
A K TOMU DOBRÚ NÁLADU,
TVOJE OBRÁZKY VESELÉ STÁŤ
BUDÚ ZA TÚ NÁMAHU!
čník
vá, 3. ro
Mintálo
Natália MŠ Stráňavy
ZŠ s

ník
, 4. roč
msilová
da
Sofia Ja Liptovská Osa
ZŠ s MŠ

Borisko Cetera, 3.ročník
ZŠ s MŠ Stráňavy
ročník
itko, 3.
Peter S tovská Osada
ip
L
Š
ZŠ s M

Nicole Jusková, 4. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

VÝHERCOM
BLAHOŽELÁME!

Dominika Ondrejková, 2.ročník
ZŠ J.Hanulu, Liptovské Sliače

Radovan Vlnieška, 4. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

PRÍHOVOR
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AHOJTE, MLADÍ ZÁCHRANÁRI!

OBSAH ČÍSLA
OBSAH
2 ............ Vyhodnotenie súťaže

Byť mladým záchranárom je coolové životné
smerovanie a skutočné hrdinstvo. Mladý záchranár vie na seba dávať dobrý pozor a je ochotný a schopný vždy pomôcť ľuďom v núdzi okolo
seba. Každý človek sa minimálne raz v živote
dostane do situácie, kedy bude môcť druhému
človeku zachrániť život. Na takúto situáciu treba byť ale dobre pripravený, pretože skutočný
život nie je počítačová hra, kde máme doslova
nekonečne veľa pokusov a životov.
Pri záchrane ľudského života máme len jeden
pokus. Buď človeka zachránime alebo nezachránime. Každý z nás môže získať schopnosť
zachraňovať ľudské životy. Treba „len“ chcieť
študovať MLADÉHO ZÁCHRANÁRA.
Nikto z nás nevie, čo nás čaká v budúcnosti,
ale možno už o týždeň alebo o mesiac budeš
zachraňovať svoju mamu alebo otca, či starú
mamu, súrodenca, spolužiaka, učiteľa alebo nejakého človeka na ceste, či v obchode alebo
v zahraničí... Preto buďme na záchranu ľudských životov všetci dobre pripravení, veď sme
jedna veľká rodina.
Zachraňujme sa navzájom!
Ing. Samuel Hruškovic a spoluautori

3 ............ Príhovor
4 ............ Dráha zastavenia
5 ............ Vidieť a byť videný
6 ............ Správna chôdza po ceste
7 ............ Správne prechádzanie
cez cestu
8 ............ Pošmyknutie
9 ............ Zapichnuté sklo
10 – 11 .... Nevybiehaj spoza auta
12 – 14 .... Šikanovanie
15 – 16 .... Linky tiesňového volania
17 .......... Policajný zbor Slovenskej
republiky
18 .......... Hasičský a záchranný zbor
19 .......... Záchranná zdravotná služba
20 .......... Ochota pomôcť

VEDIEŤ
ZACHRAŇOVAŤ ĽUDSKÉ
ŽIVOTY JE NAJVÄČŠIA
ĽUDSKÁ MÚDROSŤ.
MOTTO

Irán 26. decembra 2003 zasiahlo ničivé zemetrasenie pri ktorom zahynulo 31 884 ľudí
a 18 000 bolo zranených. Až 87% budov bolo
zničených. Toto zemetrasenie patrí do zoznamu
najväčších zemetrasení za sto rokov.
Zemetrasenie najviac postihlo mesto Bám.
V tomto meste pri záchranných prácach pomáhali aj záchranári zo Slovenska. Rozsah živelných pohrôm je častokrát tak veľký, že postihnutá krajina potrebuje medzinárodnú pomoc.
Pomôcť pripravené sú aj štáty Európskej únie.
Krízový manažment Európskej únie obsahuje
mechanizmy a formy medzinárodnej pomoci aj
pri živelných pohromách.
Záchranár Samo pri záchrannej akcii po ničivom zemetrasení v Bám.
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA

DRÁHA ZASTAVENIA AUTA
MAXIMÁLNA
POVOLENÁ RÝCHLOSŤ
V OBCI JE 50 km/h.

Sú vodiči, ktorí ju však prekračujú, preto pre zvýšenie tvojej bezpečnosti zadefinujeme dráhy zastavenia osobného auta pri rýchlosti 60km/h.
Myslíš si, že môžeš vstúpiť na
cestu hocikedy? Napríklad
keď je auto 20 metrov pred
priechodom pre chodcov?
Myslíš si, že auto dokáže zastaviť okamžite?

60

37 m

MINULE SOM UHÁŇAL,
AŽ MI VIALI PARÔŽKY,
DO CESTY MI KONÍK SKOČIL,
SKORO PRIŠIEL O NÔŽKY!

61 m

110 m

PAMÄTAJ:

V diaľke sa ti síce auto zdá dostatočne vzdialené na to, aby si stihol prejsť cez cestu, ale
nevieš, akou rýchlosťou sa približuje. Preto na prejdenie cez cestu sa snaž využívať nadchody, podchody a priechody pre chodcov, najlepšie so svetelnou signalizáciou.

RÝCHLOSŤ VOZIDLA

DRÁHA ZASTAVENIA

SUCHÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

28 m
37 m
57 m

MOKRÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

33 m
61 m
71 m

NAMRZNUTÁ
VOZOVKA

50 km/h
60 km/h
80 km/h

78 m
110 m
187 m

VŽDY PAMÄTAJ NA TO,
ŽE IDÚCE AUTO NEVIE
OKAMŽITE ZASTAVIŤ!
TU SI TO MÔŽEŠ OVERIŤ…
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ
Uvedom si, že vodič auta alebo iného
dopravného prostriedku ťa musí včas
zbadať, aby ťa neohrozil. Pamätaj na
to hlavne počas zníženej viditeľnosti!
Reflexný materiál odráža svetlo tak, že
chodci a cyklisti sú pre vodičov motorových vozidiel viditeľní a zaregistrovateľní až na vzdialenosť 200 metrov.

REFLEXNÉ
OBLEČENIE

RODIČIA BY MALI
ZABEZPEČIŤ, ABY SI BOL
NA CESTE DOBRE VIDENÝ!
PRI JAZDE NA BICYKLI
ČI KOLOBEŽKE AJ
NA CESTE DO ŠKOLY.

STÁVAJÚ SA SMRTEĽNÉ NEHODY, KEĎ
VODIČ VOZIDLA ZRAZÍ CHODCA
ALEBO CYKLISTU, LEBO HO PREHLIADOL. PRETO TREBA NOSIŤ:
reflexnú vestu
reflexné pásy, reflexné samolepky,
nažehlovačky na oblečení
pestrofarebné
oblečenie

REFLEXNÉ PÁSY
NA TAŠKE

TAKTO SI MA
URČITE VŠIMNE KAŽDÝ,
AJ KLÁRA ZO 6. B.

PESTROFAREBNÉ
OBLEČENIE

V ZÁKONE SA PÍŠE: „Za zníženej viditeľnosti mimo obce musí mať chodec idúci po krajnici alebo po okraji
vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky
alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.“
Počas cesty do a zo školy by si mal vždy nosiť reflexnú
vestu, pretože vodiči ťa skôr zbadajú, ako keby si bol
iba v pestrofarebnom oblečení. Reflexné pásy maj na
tej strane tela, z ktorej ťa obchádzajú dopravné
prostriedky.
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA

SPRÁVNE PRECHÁDZANIE
CEZ CESTU

2.

1.
cez cestu vždy za
Pred prechádzaním
ku
kro
l
ej jeden a po
stav! Zastav najmen
ď
i pozorne sa sústre
ľm
Ve
.
sty
ce
od okraja
ot!
živ
j
tvo
o
Ide
iu!
na dopravnú situác

3.

Keď už prechádzaš cez cestu, vždy sa
opäť veľmi pozorne, najmenej raz pozri
vľavo a vpravo!

Pozorne sa pozri vľavo a vpravo
a ešte raz
vľavo a vpravo. Ak nevidíš pric
hádzať auto alebo iný dopravný prostried
ok, môžeš
začať prechádzať cez cestu.

PRI PRECHÁDZANÍ CEZ
CESTU SA NESPOLIEHAJ IBA
NA SVOJ SLUCH! AUTÁ POHÁŇANÉ
ELEKTROMOTOROM SKORO
VÔBEC NIE JE POČUŤ.

4.

vždy cez ňu preCez cestu nikdy nebež,
u
o a najkratšo
nul
ply
a
!
chádzaj krokom
UU
U
T
!
cestou priamo!
TU TUUU

PO CESTE AUTO FIČÍ...
KEĎ CEZ ŇU ANČA UTEKÁ,
TRÚBI AUTO, BRZDA KRIČÍ:
POZOR, IDE O ŽIVOT ČLOVEKA!

TU

TU

TU

UU

!
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA

SPRÁVNA CHÔDZA PO CESTE
AK JE CHODNÍK SÚČASŤOU CESTY, MUSÍŠ
ÍSŤ VŽDY PO ŇOM! Po chodníku sa chodí
vpravo, ale ty môžeš chodiť po jeho strede, je to bezpečnejšie.

AK CHODNÍK NIE JE SÚČASŤOU CESTY,
TAK PRE TEBA PLATÍ PRAVIDLO CHODCI,
CHOĎTE VĽAVO! Ak kráčate po ceste
bez chodníka viacerí, choďte za sebou!

CHOĎ
VĽAVO!

Malé deti musia chodiť v sprievode dospelých,
a to po vzdialenejšom okraji chodníka od cesty, je to bezpečnejšie!

POČET USMRTENÝCH CHODCOV
POČAS DŇA A NOCI V PERCENTÁCH

PRI CHODENÍ DAJ SI POZOR!
AJ NAD SVOJIMI ŠNÚRKAMI
V TOPÁNKACH MAJ DOZOR!
STAČÍ, ŽE SA JEDNA ROZVIAŽE,
SPADNÚŤ MÔŽEŠ I DO KALUŽE.

SMRTEĽNÉ ÚRAZY CHODCOV
22,2 %
75,4 %
77,8 %

Pozor! Alarmujúci je počet úmrtí chodcov
na cestách. Vo veľkej prevahe sú prípady,
keď životy chodcov vyhasli len preto, že
neboli videní vodičmi, a to hlavne v noci.

24,6 %
DEŇ

NOC

Prípady, keď vodič dopravného
prostriedku chodca nevidel

CHODCI – MALÉ DETI, ŽIACI
I DOSPELÁCI, TAKÝMTO TRAGICKÝM
NEŠŤASTIAM SA DÁ PREDÍSŤ AJ
POUŽÍVANÍM REFLEXNÝCH PRVKOV!
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PRVÁ POMOC

ÚRAZY V ŠKOLE – POŠMYKNUTIE
POZOR!

1.

EN-TEN-TIČKY, DVA ŠPENDLÍČKY,
BEŽÍ EMIL CHODBOU ŠKOLIČKY!
PRED NÍM JE PREKÁŽKA
ČERSTVO UMYTÁ DLÁŽKA.
TÁ K ZEMI ZLOŽILA
POJAŠENÉHO EMILA.

PRVÁ POMOC – ČO TREBA UROBIŤ?
Poranený kĺb drž v pokoji, vykonávaj
len nevyhnutné pohyby.
Na postihnuté miesto najmenej na 30
minút prilož studený obklad alebo vrecko
s ľadom, utíšiš tak bolesť a zamedzíš ďalšie tvorenie opuchu.
Postihnuté miesto natri octanovou masťou, obviaž elastickým obväzom a poranenú končatinu daj do úľavovej polohy,
prípadne ju znehybni trojrohou šatkou.
Pri veľkom opuchu a bolestivosti, kĺb
znehybni a zabezpeč lekárske ošetrenie!

Buď opatrný, nielen v škole, ale aj doma.
Ak je podlaha mokrá, nebež, neponáhľaj
sa. Predídeš tak zraneniam.
Na mokrej podlahe sa môžeš ľahko pošmyknúť a spadnúť. Pri páde si môžeš
udrieť chrbát, nohu, ruku, ale aj hlavu.
Taktiež sa ti môže vyvrtnúť členok či
zápästie. Miesto poranenia bolí, opuchne a v okolí sa urobí modrina. Hybnosť je
obmedzená .

2.

EMIL, KAM BEŽÍŠ?!
OBED TI NEUTEČIE...

SKUTOČNÝ PRÍBEH

3.

Ako som spadol na mokrých schodoch? V rukách som
niesol veľkú škatuľu. Nevidel som pod nohy a stupil
som rovno na okraj práve umytých schodov. Nohy mi
vyleteli do vzduchu a pri páde som si narazil chrbát.
Zostal som ležať na schodoch a pocítil som bolesť
v chrbte. Pomaličky a opatrne som sa začal hýbať, či
som sa celý nedolámal. Našťastie to moje kosti vydržali aj vďaka tomu, že som vždy rád pil veľa mlieka.
Chrbát som ešte dlho cítil ubolený.
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PRVÁ POMOC

ÚRAZY V ŠKOLE – ZAPICHNUTÉ SKLO

ENIKY-BENIKY-KLIKY-BÉ,
V ŠKOLE NEBEHAJ PO CHODBE!
NEVIEŠ ANI AKO ZRAZU
MÔŽE DÔJSŤ K ÚRAZU.

Nielen v škole si dávaj pozor na sklenenú
výplň dverí. Sklenená výplň dverí a okien
je nebezpečná v prípade tvojej nepozornosti, hlavne, keď sa ponáhľaš alebo naháňaš s kamarátmi.
Môžeš naraziť do skla a rozbiješ ho. Rozbité sklo ti môže spôsobiť rezné rany
alebo kus skla ti môže zostať zapichnutý
aj v koži.
AUUU!

2.

BÁ

1.

PRVÁ POMOC – ČO TREBA UROBIŤ?
Postihnutú osobu ulož do polohy v sede.
Nikdy nevyťahuj úlomky skla z rany! Daj
pozor, aby si úlomkom skla nepohol.
Takýto úlomok treba upevniť. Prilož obväzy z každej strany úlomku a okolo rany
obviaž ovínadlo alebo šatku tak, aby bola
rana spevnená a toľko nekrvácala.
Takúto ranu musí vždy ošetriť lekár. Ak
nie je nablízku dospelá osoba, zavolaj na
tiesňovú linku 112.
Pokiaľ príde záchranka, zostaň pri zranenej osobe a kontroluj ranu, či veľmi nekrváca. Poranenou rukou nehýb, drž ju
podloženú vo zvýšenej polohe.

C!

SKUTOČNÝ PRÍBEH
Po vyučovaní som hladA
B
C
ný utekal na obed do
školskej jedálne, ktorú
máme kúsok od školy.
Vonku pršalo a kľučka na dverách jedálne bola mokrá. Ruka sa mi šmykla na kľučke
a v rýchlosti mi vletela do skla tak silno, že som sklo na dverách rozbil. Sklo mi rozrezalo
ruku asi na dĺžke 10 centimetrov a len kúsoček od tepny. Mal som šťastie, že mi sklo neprerezalo tepnu. Prvú pomoc mi poskytli kamaráti, ktorí chodili do krúžku prvej pomoci.
Rýchlo privolali pani učiteľku, ktorá mi pozrela ranu, či v nej nemám úlomky skla a odviezla ma do nemocnice. Tam mi ruku zašili počas hlasného škŕkania môjho prázdneho
žalúdka.

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

DAJ DESIATU,
TRASORITKA, LEBO
DOSTANEŠ!

ŠIKANOVANIE
MĽ

AS

K

MĽASK
K

MĽAS

KAJO,
PUSŤ MA!

NETRÁP SA,
IDEM TO POVEDAŤ UČITEĽOVI...

STOJ! NIKDE
NEPÔJDEŠ, TY
ŽALOBABA!
KAJO STÁLE UBLIŽUJE
NAŠIM SPOLUŽIAKOM!
NEDÁ SI POVEDAŤ.

KAŽDÝ DEŇ
MI BERIE MOJU
DESIATU!

STÁLE MA
TLČIE!
KAJO, TOTO UŽ NIKDY
NEROB! ZAJTRA PRÍDU
TVOJI RODIČIA!

V KABINETE

O TÝŽDEŇ

O 5 MINÚT

HEJ, ČO SA TO
TU DEJE?!
ŽIACI, V NAŠEJ
ŠKOLE SA NESTRPÍ
ŠIKANOVANIE!

KAJO,
PRESTAŇ!

UŽ SA TO NIKDY
NESTANE, ODPUSTE MI!

ODPUSTENÉ!

ŠIKANOVANIE
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Jožko a Katka majú spolužiaka Petra. Je najvyšší a najsilnejší žiak v triede,
dobre sa učí a to mu dodáva sebavedomie. No jeho sebavedomie časom narástlo
tak, že postupne začal robiť zle svojim spolužiakom a slabším kamarátom. V triede sa
cítil ako frajer, ktorý si môže všetko dovoliť. Začal si provokatívnymi poznámkami doberať spolužiakov a kamarátov, čo spočiatku považovali za nevinné správanie.
Ako plynul školský rok, Peter si stále viac a viac dovoľoval. Keďže kamaráti boli slabší,
nevedeli sa brániť, začali sa ho báť. Nik sa mu nepostavil na odpor. Často spolužiakom
nadával, strkal do nich, kopal a potkýnal ich. Skoro každú prestávku si vybral niektorého
rovesníka alebo mladšieho žiaka a robil mu zle. Spolužiaci cez prestávky ani nechodili
okolo lavice, v ktorej Peter sedával.
A Peter? Ten sa len zabával. Pretože sa okolie iba nečinne prizeralo, Petra to ešte viac posmeľovalo. Začal si privlastňovať cudziu desiatu, neskôr peniaze, osobné veci,
vyhrážal sa bitkou, často sa posmieval spolužiakom, ponižoval ich a dával im rôzne urážajúce príkazy, ktoré
mali plniť. Kto neposlúchol, tomu rozhádzal školskú tašku, počmáral zošit alebo polámal ceruzky.
Spolužiaci nevedeli, že takémuto správaniu sa hovorí šikanovanie. Báli sa o tom hovoriť s pani učiteľkou alebo s rodičmi, aby to nevyzeralo, že žalujú.
Jožko, Katka a ďalší žiaci, ktorí boli najviac napádaní,
TO BOLÍ!
nechceli chodiť do školy, nemali chuť učiť sa, v noci nepokojne spávali. Ráno ich bolelo brucho, dokonca aj zvracali. Niektorí Petrovi spolužiaci boli smutní a často plakali, lebo mali zničené veci. Iní zase boli
hladní, aj keď im rodičia dali desiatu alebo peniaze na ňu. Doma klamali, že potrebujú
do školy peniaze, ktoré potom dávali Petrovi.
Našťastie Jožko s Katkou nabrali jedného dňa odvahu a všetko povedali pani učiteľke. Pani učiteľka hneď vedela, že
V ŠKOLE SA
takéto úmyselné a opakované ubližovanie, ktorému sa
ŠIKANOVANIE
žiaci nevedeli brániť, nie je správne a že Peter spolužiaNETOLERUJE!
kov šikanuje. Zavolala si Petra, porozprávala sa s ním
a vysvetlila mu, že jeho správanie nie je v poriadku. Do
školy zavolala aj Petrových rodičov, aby im povedala o Petrovom konaní, aby sa aj oni pričinili na jeho náprave.
Peter si našťastie uvedomil, ako svojím správaním ubližoval
spolužiakom a kamarátom a veľmi ho trápilo, že sklamal aj
pani učiteľku a rodičov. Bol z neho zakrátko opäť dobrý kamarát, ktorý svoju silu a svoje schopnosti využíval na to, aby
spolužiakom pomáhal. Spolužiakov ochraňoval a nedovolil, aby
im niekto robil zle. V triede zavládol pokoj a opäť sa všetci s chuťou
učili a ráno sa tešili do školy. Veď všetci boli opäť dobrí kamaráti.

ŠIKANOVANIE V ŠKOLE je úmyselné a opakované ubližovanie psychického
alebo fyzického charakteru, ktoré je páchané na žiakovi, žiačke alebo celej skupine. Šikanovanie sa môže vyskytnúť už v prvých ročníkoch základnej školy.
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ŠIKANOVANIE

Účastníkmi šikanovania sú agresor a jeho obeť. AGRESOR – útočník šikanuje druhú osobu.
OBEŤ je osoba, ktorá je šikanovaná. Aby ste sa nestali obeťami či agresormi šikanovania, mali by ste poznať konanie a správanie, ktoré predstavuje šikanovanie.

ZNAKY ŠIKANOVANIA:

ŠIKANUJÚ
MA!

posmešné poznámky na adresu spolužiaka, neustále ponižovanie, nadávky, vyhrážky, zosmiešňovanie
ignorovanie – žiaci sa odmietajú kamarátiť so spolužiakom,
vylučujú ho zo skupiny
opakované naháňanie, strkanie, údery, kopanie, bitky, ťahanie za vlasy, naťahovanie oblečenia, vyhadzovanie vecí
z tašky, ich rozhadzovanie, poškodzovanie, ba aj krádeže
príkazy, ktoré žiak dostáva od iných spolužiakov a skutočnosť, že sa im podriaďuje

Stretli ste sa s takýmto správaním vo svojej triede alebo
mimo školy? Ak áno, pomôžete obeti šikanovania? Možno váhate, lebo si myslíte, že to je žalovanie alebo vám
v tom bráni strach. Skúsme spoločne nad problémom
popremýšľať.
Ten, ktorému sa ubližuje, si veľakrát nevie sám
pomôcť, preto je odkázaný na pomoc svojho okolia.
Ak takéto správanie budete vidieť, neváhajte a nebojte sa to povedať pani učiteľke, učiteľovi alebo sa
o tom porozprávajte s dospelým, ktorému dôverujete.
Nie je to žalovanie, ale prirodzená ľudská povinnosť
KAMARÁTI!
informovať o šikanovaní.
Strach je pochopiteľný, no treba ho prekonať, lebo vidieť
a mlčať je spoluúčasť na šikanovaní. Vidieť a mlčať znamená
kryť agresora, a tým mu umožniť pokračovať v robení zla spolužiakovi, kamarátovi alebo
inej osobe. To sa môže veľmi negatívne prejaviť na obeti šikanovania – následky budú
oveľa väčšie.
Myslite na to, že raz môžete byť obeťou šikanovania aj vy a budete potrebovať pomoc
svojho okolia, pomoc svojich spolužiakov. Podaná pomocná ruka sa vracia. Raz pomôžete niekomu vy, inokedy pomôže niekto druhý vám. A nielen v prípade šikanovania. Skutočná hodnota človeka sa meria tým, ako vie pomôcť v núdzi, nie peniazmi. Za peniaze
si kamaráta nekúpiš. Dobrý človek nešikanuje. Dobrý človek pomôže.

VIEM, AKO SA BRÁNIŤ ŠIKANOVANIU
Ignorujem provokatívne poznámky a pousmejem sa nad nimi, provokatéra to časom
prestane baviť.
Viem povedať rázne NIE, aby ma prestali otravovať, ponižovať, zastrašovať, vydierať a podobne.
Vyhýbam sa miestam, kde by ma mohol niekto zbiť,
zobrať niečo alebo inak trápiť.
Ak k šikanovaniu dôjde, čím skôr to poviem rodičovi,
učiteľovi, policajtovi alebo osobe, ktorej dôverujem.

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

HEJ, KTO Z VÁS JE FRAJER
A ZAVOLÁ NA 112TKU?

ZNEUŽITIE TIESŇOVEJ LINKY 112

NEBLÁZNITE, TIESŇOVÉ LINKY
SA NESMÚ ZNEUŽÍVAŤ!
BERNOLÁKOVA ULICA,
DOPRAVNÁ NEHODA,
DVE DETI, BEZVEDOMIE...

... NA ULICI BERNOLÁKA
V MARTINE AUTO ZRAZILO
DVE DETI ...

TÍÍ Í-TÁ ÁÁ

MAJO, SI
FRAJER!!!

NA JAVOROVEJ ULICI
V MARTINE AUTO
ZRAZILO DIEŤA...

PRAVDEPODOBNE
DOŠLO K ZNEUŽITIU
TIESŇOVEJ LINKY...

ZA TÝŽDEŇ

...NEDÝCHA,
JE V BEZVEDOMÍ...

TU JE 001. NA
BERNOLÁKOVEJ
ULICI ŽIADNÉ
DETI NIE SÚ
ZRANENÉ...

MUSÍTE
ZAČAŤ OŽIVOVAŤ...

OPERÁTOR LINKY 112

PODĽA TELEFÓNNEHO ČÍSLA VIEME,
ŽE SI ZNEUŽIL LINKU 112! TVOJIM
RODIČOM HROZÍ POKUTA
AŽ 1 659EUR,
PRÍPADNE
SÚD...

PRE 001-TKU:
NA JAVOROVEJ
ULICI AUTO ZRAZILO DIEŤA...

OPERÁTOR LINKY 112

SANITKY SÚ NA
VÝJAZDE K INEJ
NEHODE. PROSÍM
O STRPENIE.

ZÁCHRANÁR
CÍTIM SA HROZNE,
KVÔLI MNE TO
DIEVČA BUDE MAŤ
TRVALÉ NÁSLEDKY!
ODBORNÁ POMOC JEJ
BOLA POSKYTNUTÁ
NESKORO...
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LINKY TIESŇOVÉHO VOLANIA

Tiesňová linka 112 slúži na záchranu života, zdravia, majetku a životného prostredia. Až
80% hovorov na linku tiesňového volania 112 je falošných. Zneužívanie linky tiesňového
volania, napríklad deťmi, môže spôsobiť, že bude obsadená. Ak v takomto okamihu bude
potrebovať pomoc tvoja mama, otec, sestra, brat, tvoj kamarát alebo niekto iný, tak volajúci sa k záchranárom nedovolá. Napríklad pri dusení môže dôjsť k trvalému poškodeniu mozgu postihnutého už po troch minútach! Preto si pamätaj, že okamžité privolanie
pomoci je dôležité. Zneužitie linky tiesňového volania je zakázané a môže byť pokutované až do výšky 1 659 Eur. Za zneužitie linky tiesňového volania sa považuje úmyselné vyžiadanie poskytnutia pomoci, ktorá nebola potrebná, alebo jej úmyselné blokovanie.
Všetky hovory na tiesňovú linku sa zaznamenávajú a archivujú a operátori vedia, z akého telefónneho čísla a miesta prichádza hovor. Takto je možné uložiť pokutu alebo podať
trestné oznámenie na každého, kto zneužitím linky tiesňového volania porušuje zákon.
Ak niekto na linku tiesňového volania oznámi poplašnú správu, ktorá nie je pravdivá
a spôsobí tak nebezpečenstvo vážneho znepokojenia, dopúšťa sa trestného činu šírenia
poplašnej správy a hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.

AKO POSTUPOVAŤ PRI NAHLASOVANÍ
SKUTOČNEJ UDALOSTI
Vytoč číslo 112, ktoré zahŕňa záchrannú zdravotnú
službu (155), hasičov (150), políciu (158), mestskú
políciu (159) a ďalšie záchranné zložky a požiadaj
o pomoc.
Pri volaní na linku tiesňového volania buď trpezlivý a počkaj na spojenie.
Uveď telefónne číslo stanice, z ktorej voláš a svoje meno.
Zachovaj pokoj a operátorovi linky tiesňového volania presne povedz:
– Čo sa stalo: dopravná nehoda, požiar, trestný
čin... Ak je niekto zranený, povedz presné údaje
o jeho stave: či je pri vedomí, v bezvedomí, na čo
sa sťažuje, kde má bolesti, poranenia.

LINKY TIESŇOVÉHO
VOLANIA:
112 – Linka tiesňového volania
150 – Hasiči
155 – Rýchla zdravotná pomoc
158 – Polícia
159 – Mestská polícia
18 155 – Vrtuľníková záchranná
zdravotná služba
18 300 – Horská záchranná služba
18 777 – Česmad assistance
116 111 – Linka detskej istoty
116 000 – Európska linka pomoci
pre nezvestné deti

– Komu sa stalo: Muž/ žena/ dieťa. Nezabudni na orientačný vek zraneného a meno. Ak
je zranených viac, povedz ich počet, približný vek a druh zranení.
– Kde sa to stalo: Najskôr povedz názov obce/mesta, odkiaľ voláš, pretože linka tiesňového volania 112 je v rámci celého kraja. Opíš miesto nešťastia (názov ulice, orientačné/súpisné číslo – číslo domu), prípadne hlavné orientačné body v okolí, pri ktorej odbočke zabočiť, ako ďaleko od križovatky, od obchodu, mosta a podobne. V prípade zložitého prístupu je vhodné, aby niekto čakal na dobre viditeľnom mieste a pri príjazde
záchranárov na nich kýval. Niekedy ušetrená sekunda môže mať cenu života...
Pri poskytovaní prvej pomoci sa nechaj viesť radami dispečera záchrannej služby.
Pri hlásení udalosti hovor pomaly a zrozumiteľne, aby operátor získal správne údaje
a mohol zvoliť najlepší postup a účinnú pomoc.
Hovor vždy ukončí operátor, preto polož slúchadlo až vtedy, keď sa ti operátor poďakuje za telefonát.

POLICAJNÝ ZBOR SLOVENSKEJ REPUBLIKY

spolupôsobí pri ochrane základných
práv a slobôd, najmä pri ochrane života,
zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti
osôb a pri ochrane majetku,
odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
spolupôsobí pri odhaľovaní daňových
únikov, nezákonných finančných operácií a legalizácie príjmov z trestnej činnosti,
vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch a skrátené vyšetrovanie o trestných
činoch,
vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta
Slovenskej republiky, predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky, predsedu vlády
Slovenskej republiky, predsedu Ústavného
súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra
Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou,
zaisťuje ochranu diplomatických misií
a ďalších objektov určených zákonom alebo vládou a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,
zabezpečuje ochranu štátnej hranice,
ak osobitný predpis neustanovuje inak,
spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie,
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dohliada na bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky a spolupôsobí pri jej
riadení,
odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon,
priestupky aj objasňuje a prejednáva,
vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,
vykonáva kriminalisticko-expertíznu
a znaleckú činnosť,
spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany
civilného letectva,
plní úlohy štátnej správy a iné úlohy, ak
tak ustanovujú osobitné predpisy,
plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu
pôsobnosti ustanovenej zákonom.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDEŠ NA
WWW.POLICIASR.SK
Zdroj: Prezídium Policajného zboru

HASIČSKÝ A ZÁCHRANNÝ ZBOR
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ČINNOSŤ HASIČSKÉHO
A ZÁCHRANNÉHO ZBORU:
likvidácia požiarov
zásahy pri dopravných nehodách
zásahy pri ohrození životného prostredia
zásahy vo výškach a nad voľnou hĺbkou
ekologické a technické zásahy
HASIČI NÁM
zásahy na vode a pod vodou
POMÁHAJÚ V NÚDZI,
zásahy pri mimoriadnych udaloTO PÍSANÉ MAJÚ
stiach a živelných pohromách…
V ZNAKU I V SRDCI.
Auxilium in periculomissio nostra.
Naším poslaním je pomoc v núdzi.

POZOR! KAŽDÝCH
15 MINÚT VZNIKNE
NA SLOVENSKU UDALOSŤ,
PRI KTOREJ MUSIA
ZASAHOVAŤ HASIČI.

Simulovaná akcia – hasenie auta

Realita: Ruiny domu po požiari

KONTAKT:

Technika Hasičského a záchranného zboru
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
Drieňová 22
826 86 Bratislava
www.minv.sk/?hasicsky-a-zachranny-zbor
www.minv.sk/?hasici-zachranari

Strana zostavovaná v spolupráci s Prezídiom
Hasičského a záchranného zboru

KEĎ MI OHEŇ
Z PAPULE VYŠĽAHOL,
VĎAKA TIESŇOVEJ LINKE 112
HASIČSKÝ ZBOR
IHNEĎ PRI MNE BOL.
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KONTAKT:

ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Falck Záchranná, a. s.,
Bačíkova 7,
040 11 Košice.
Tel: +421 55 28 13 300
Fax: + 421 55 28 13 301
E-mail: info@falck.sk
www.falck-zachranna.sk

Zdravotnícka záchranná služba rýchlej zdravotníckej služby je zdravotnícke zariadenie,
ktorého náplňou činnosti je najmä:
organizovanie a poskytovanie neodkladnej
prednemocničnej starostlivosti pomocou pozemnej techniky a transport pacienta do príslušného zdravotníckeho zariadenia
spolupráca pri organizovaní a poskytovaní
neodkladnej prednemocničnej starostlivosti
a záchrany v rámci Integrovaného záchranného systému

SUPER ZÁCHRANÁRSKE FÁRO!
KEĎ VYRASTIEM,
BUDEM ZÁCHRANÁROM!

Ambulancia spoločnosti
Falck Záchranná

Záchranári chodia
aj k najmenším

Zážitkový kurz pre mladých záchranárov

Foto: Archív Falck Záchranná a.s.

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

VÍKEND!
IDEME NA VÝLET.
POTOM K BABKE
NA BUCHTY.

TAK TO JEJ
POMÔŽEME!

OCHOTA POMÁHAŤ
ZASTAVTE
PROSÍM! STALA
SA DOPRAVNÁ
NEHODA!

POZRITE, ZRANENÝ CYKLISTA
A NIKTO MU NEPOMÁHA... NIKTO!

ČO SOM
TO UROBIL? ČO
MÁM ROBIŤ?
POMÓÓÓC...

MY VIEME POMÔCŤ, SME MLADÍ
ZÁCHRANÁRI!

NA CESTE SA
STALA DOPRAVNÁ
NEHODA, ZRAZENÝ CYKLISTA JE
V BEZVEDOMÍ...

MUSÍME
ZAČAŤ
OŽIVOVAŤ.

LINKA 112

ÍÍÍ

AKO SME SA TO
UČILI V ŠKOLE...

STRIEDAME 30
STLAČENÍ HRUDNÍKA
A 2 VDYCHY .
SOM RÁD, ŽE
ŽIACI NÁŠHO MESTA MAJÚ PREDMET
MLADÝ ZÁCHRANÁR.
SOM NA VÁS PYŠNÝ,
ŽE VIETE A CHCETE
POMÔCŤ DRUHÝM PRI
ZÁCHRANE ŽIVOTA.
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