
 

DHZ Valaská Dubová 
Vás srdečne pozýva na 

 
 

súťaž hasičských družstiev 

 Tímový záchranár   

„Ukáž, čo vieš“ 

ktorá sa uskutoční 13.05.2017 
v Základnej škole s materskou škôlkou vo Valaskej Dubovej 

 

Štartovné 10 € 

 

Program: 

17:00-17:45    registrácia hasičských družstiev 

17:50     otvorenie súťaže 

18:00     začiatok hasičskej súťaže 

20:30    ukončenie hasičskej súťaže 

20:45    vyhodnotenie hasičskej súťaže 

 

 



PROPOZÍCIE 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 

Hlavný organizátor: 

Dobrovoľný hasičský zbor obce Valaská Dubová Obec Valaská Dubová 

www.dhzvalaskadubova.sk 

Veliteľ súťaže: 

Ing. Marek Bačík, e-mail: bacikmarek@gmail.com 

Miesto konania: 

Obec Valaská Dubová (Základná škola s materskou škôlkou) 

 Dátum súťaže: 

13.05.2017 

Časový harmonogram: 

Príchod 17:00 – 17:45 hod. 

Začiatok súťaže 18:00 hod. 

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť časový harmonogram podľa aktuálnych 
potrieb, pevnestanovená je len registrácia súťažiacich od 17:00 a začiatok súťaže od 
18:00. 

Kapacita súťažiach: 

Maximálne 30 súťažných štvoríc (ďalej len „tím“). 

Prihlasovanie na súťaž: 

Prebieha od 10.05.2017, do naplnenia maximálnej kapacity súťažiacich, telefonicky 
alebo riadne vyplnenú záväznú prihlášku (Príloha č.2) odoslať na dolu uvedení mail.  

Štartovné: 

10,- €/tím, platba pri registrácii. V rámci štartovného bude zabezpečené občerstvenie 
pre súťažiacich. 

 

 

 

 

http://www.dhzvalaskadubova.sk/
mailto:bacikmarek@gmail.com


VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ 

Podmienky účasti, veková hranica, kategórie: 

Podmienkou účasti na súťaži je registrácia tímu organizátorovi súťaže, do naplnenia 
kapacity, riadne vyplnená a odovzdaná prihláška a uhradené štartovné ešte pred 
začatím súťaže. Súťaže sa môžu zúčastniť muži aj ženy. Súťažiaci musia ku dňu konania 
súťaže, t. j. 13.05.2017 dovŕšiť vek 18 rokov. Horná veková hranica u účastníkov súťaže 
nie je obmedzená, musí byť však splnená podmienka dobréhozdravotného stavu. 

Tím  pozostáva zo štyroch členov 1+ 3 (veliteľ, strojník, dvaja hasiči).  

Súťažiaci: 

Každý súťažiaci prihlásený do súťaže musí poznať obsah propozície súťaže. Musí sa 
riadiť jej obsahom, ako aj ďalšími pokynmi členov vedenia súťaže. Súťažiaci nesmie 
požívať alkoholické nápoje a stimulujúce prostriedky pred súťažou a v jej priebehu. Po 
zistení ich požitia bude zo súťaže vylúčený. Súťažiaci je povinný včas sa dostaviť na 
štart, aby bol umožnený plynulý chod súťaže, vo výstroji a výzbroji, ktorý je stanovený 
propozíciou súťaže. Ak sa včas nedostaví, tím stráca nárok nadaný pokus. 

Súťažiaci je povinný podrobiť sa všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam 
usporiadateľov. 

Výstroj a výzbroj súťažiacich: 

Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať zásahovú prilbu. Vyžadujú sa zásahové 
nohavice a kabát (s ochrannou vložkou, môže byť aj ľahký zásahový odev t.j. 
jednovrstvový), zásahová obuv (ak družstvo nemá dovolené budú aj kanady) a opasok. 

Potrebné vecné prostriedky každého súťažného družstva: 
• Lekárnička (ak nemá družstvo inú, postačí aj kompletná autolekárnička), 
• nosidlá (ak si družstvo nedonesie dodá organizátor súťaže), 
• tlaková hadica B 75 – 5 ks; 20 m +/- 1m, 
• tlaková hadica C 52 – 4 ks; 20 m +/- 1m, 
• rozdeľovač, 
• kombinovaná prúdnica C, 
• hydrantový nadstavec, 
• kľúče na spojky hadíc, 
• ručné svietidlo alebo svetlo na prilbe poprípade ich kombinácia, 
• ručné vysielačky (ak družstvo nemá zapožičia organizátor). 

 
Postup plnenia disciplín: 

Po odštartovaní jedného tímu sa na štarte automaticky pripravuje ďalší. Každá 
disciplína má určených troch rozhodcov, ktorý dozerajú na dodržiavanie stanovených 
pravidiel. Nesplnenie čo i len jednej disciplíny znamená diskvalifikáciu tímu, celého 
súťažného družstva. Pri plnení disciplín si súťažiaci môžu navzájom pomáhať (jedná sa 
o tímovú spoluprácu). Zakázané je však, aby jeden súťažiaci vykonal disciplínu za dva 
súťažné družstvá. Súťažiaci môže súťažiť len za jedno súťažné družstvo, je zakázané 



akékoľvek požičiavanie členov družstva. Pri takomto zistení rozhodcami budú 
diskvalifikované obidve družstvá (to družstvo z ktorého člen je, ale aj to družstvo 
ktorému člen pomáhal). 

Športová časť: 

ŠTART – je umiestnený pri objekte školy. Štartovná čiara je umiestnená cca. 200 m od 
objektu, ku ktorému sa bude potrebné dopraviť pomocou hasičského automobilu 
a zaparkovať ho podľa potreby, podľa vlastného uváženia k budove. Súťažiaci sú 
v naštartovanom dopravnom prostriedku (ľubovoľný AVIA, IVECO, Transportér, Tatra ..., 
tak aby bolo možné v dopravnom prostriedku prepraviť potrebnú výstroj a výzbroj 
s potrebným počtom členov tímu) a na pokyn rozhodcu odštartujú k danému objektu. 
Okamžitým prekročením štartovnej čiary budú spustené stopky. 
CIEĽ – splnenie všetkých disciplín a zbalenie vecných prostriedkov a nasadnutie do 
vozidla.  

1. disciplína: Získanie informácii o udalosti a prieskum: 

Po získaní informácií, veliteľ vykoná prieskum s minimálne jedným členom družstva 
(prieskum sa bude hodnotiť podľa cvičebného poriadku metodický list č. 4, príloha č.1), 
ostatný čakajú na pokyn od veliteľa. Po prieskume veliteľ vydá rozkazy. (Sleduje sa 
činnosť veliteľa a prieskumnej skupiny, komunikácia medzi členmi tímu, prenos 
informácii, vydávanie pokynov a pod.) Prieskum  musí prebehnúť v zmysle metodických 
pokynov. Rozhodcovia budú mať vopred pripravenú bodovaciu šablónu základných úloh 
(6 najzákladnejších bodov, ktoré musí družstvo vykonať). Za každý nevykonaný bod 
dostane družstvo + 10 sekúnd (čiže v I. disciplíne môže družstvo dostať max. + 60 
sekúnd).  

2. disciplína: Identifikácia  a eliminácia ohrozenia: 

Veliteľ pri prieskume identifikuje druh ohrozenia a členovia tímu ho musia eliminovať. 

Druh ohrozenia: 

• Únik plynu v zadymenom priestore 

Súťažné družstvo bude musieť vytvoriť dopravné a útočné vedenie od zdroja (je na 
uvážení družstva či si spraví dopravné vedenie z cisterny s tým, že musí brať v úvahu aj 
dopĺňanie cisterny alebo si spraví dopravné vedenie z hydrantu (hydrant si samozrejme 
bude musieť nájsť v blízkosti budovy a nainštalovať hydrantový nadstavec). Pri 
vytváraní dopravného a útočného vedenia „BEZ VODY“ sa družstvo musí držať pravidiel 
metodických listov (napr. umiestnenie rozdeľovača). Rozhodcovia pri tejto disciplíne 
budú hodnotiť správnosť vytvárania dopravného a útočného vedenia, tvorbu vedenia po 
schodisku, komunikáciu jednotlivých členov družstva. Súťažné družstvo s natiahnutým 
C prúdom po dostavení sa do zadymenej miestnosti bude musieť nájsť ventil plynového 
potrubia a uzavrieť ho. Na ventile plynového potrubia bude pripravená svetelná 
signalizácia, ktorá bude pri úplnom uzatvorení ventilu signalizovať zlikvidovanie úniku 
plynu. Ďalej bude potrebné, aby súťažné družstvo vyvetralo objekt (na vlastnom uvážení 
družstva aký spôsob použije). Po odvetraní a skontrolovaní objektu družstvo prechádza 
k plneniu ďalšej disciplíny.     



3. disciplína: Záchrana zraneného – poskytnutie prvej pomoci a transport 
k dopravnému prostriedku: 

Na štarte si tím vylosuje druh zranenia osoby, ktorú bude potrebné nájsť, poskytnúť 
prvú pomoc a transportovať na vopred vyznačené miesto. Hodnotiť ošetrenie zranenej 
osoby bude člen červeného kríža. (Na štarte si súťažné družstvo vyžrebuje číslo, ktoré 
bude konkretizovať daný typ zranenia, 1 alebo 2). Konkrétne zranenie bude musieť, ale  
družstvo zistiť  až pri svojom prieskume. Žrebovanie konkrétneho zranenia bude slúžiť 
najmä pre rozhodcov a  nato, aby každé súťažné družstvo malo rovnaké podmienky 
a družstvo sa nemohlo na zranenie pripraviť už pri štarte) 

 Možné druhy zranenia: 

1. Rozbitá hlava, zlomený nos, zlomenina hornej končatiny, osoba 
v bezvedomí  

2. Rozbitá hlava, zlomený nos a zlomenina dolnej končatiny 

Ukončenie pokusu 

Po úspešnom splnení disciplín, veliteľ vydá rozkaz na ukončenie zásahu a tím musí 
zbaliť všetky vecné prostriedky a uložiť ich späť do dopravného prostriedku. Až potom 
celý tím môže nasadnúť do vozidla. Nastúpením do vozidla sa zastaví časomiera. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Zmena disciplín: 

Organizátor si vyhradzuje právo pred začatím súťaže zmeniť/upraviť disciplíny podľa 
aktuálnych podmienok a možností v obci. Na prípadné zmeny budú súťažiaci dostatočne 
upozornení. 

Meranie času a výsledný čas: 

Meranie času prebieha pomocou ručných stopiek jedným časomeračom na štartovej 
čiare. Výsledný čas sa určí ako súčet času športovej časti a súčtu trestných sekúnd 
nazbieraných počas vykonávania súťažných disciplín. 

Upozornenie: 

Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečenstvo, čo potvrdzuje svojím podpisom pri 
registrácii. Organizátor, vzhľadom na náročnosť súťaže neodporúča štartovať 
záujemcom so srdcovo-cievnymi a pohybovými problémami. 

Protest: 

Protest proti neuznaniu disciplíny treba podať okamžite po ukončení všetkých disciplín 
hlavnému rozhodcovi súťaže. Hlavný rozhodca súťaže Marek Bačík. 

Poradie štartovania súťažiacich: 

Poradie súťažných družstiev sa žrebuje pred začatím súťaže. 



Rozhodcovia: 

Rozhodcovia budú dohliadať na jednotné dodržiavanie pravidiel. Rozhodcovia budú 
tvorený z členov DHZ okresu Ružomberok a člena červeného kríža US SČK Liptovský 
Mikuláš. 

Zdravotnícky dozor: 

Počas celej súťaže bude na mieste kvalifikovaný zdravotnícky dozor. Každý úraz sú 
súťažiaci povinní nahlásiť organizátorom súťaže. 

Ceny: 

I. Miesto – každý člen dostane medailu, družstvo pohár + vecné ceny 

II. Miesto - každý člen dostane medailu, družstvo pohár + vecné ceny 

III. Miesto - každý člen dostane medailu, družstvo pohár + vecné ceny 

Sponzormi podujatia sú: 

 

 

 

 

 

Mediálny partner: 

 

 

Kontakt: 
Marek Bačík     Jaroslav Mlynárik 

e-mail: bacikmarek@gmail.com  e-mail: jaroslav.mlynarikml@gmail.com 

mobil: 0917 432 244   mobil: 0911 488 738  

web: www.dhzvalaskadubova.sk  

mailto:bacikmarek@gmail.com
mailto:jaroslav.mlynarikml@gmail.com
http://www.dhzvalaskadubova.sk/


Príloha č. 1 

MINISTERSTVO VNÚTRA SR - ÚRAD POŽIARNEJ OCHRANY 
Takticko-metodické postupy vykonania zásahov 

  M E T O D I C K Ý  L I S T  číslo:  4 Vydaný dňa: 

 

  Téma:  Príchod na miesto zásahu a vykonanie 

              prieskumu 

 

Počet strán:  

 

 

I. Charakteristika 

Prieskum je činnosť, ktorou sa zisťujú poznatky o situácii potrebné na rozhodnutie o 
spôsobe vedenia zásahu. Ide väčšinou o jednu z najnebezpečnejších a súčasne veľmi 
dôležitých činností, pretože na základe výsledkov prieskumu sa uskutočňuje zásah, od 
ktorého závisí záchrana osôb, zvierat a majetku i bezpečnosť zasahujúcich požiarnikov. 
V prípade, že vymedzenie priestoru zásahu inými prostriedkami nie je bezpečné 
(napríklad kuželmi), vymedzí sa priestor zásahu vytyčovacou páskou. 

Prieskum na mieste zásahu sa vykonáva okamžite po príchode jednotky PO na miesto 
udalosti a ďalej nepretržite až do jeho ukončenia. 

Cieľom prieskumu po príchode na miesto udalosti je čo najrýchlejšie zistiť situáciu a na 
základe výsledkov prieskumu rozhodnúť o spôsobe vykonania zásahu. 

II. Vykonávanie prieskumu 

1. Zasahujúci hasiči vystupujú z požiarnych automobilov na povel svojho veliteľa.  

2. Veliteľ zásahu je zodpovedný za organizovanie a vykonávanie prieskumu na mieste 
zásahu. Prieskum vykonáva  

a) veliteľ zásahu  a  ďalší požiarnik, 

b) prieskumná skupina, ktorú tvoria najmenej dvaja požiarnici,  

c) celá jednotka PO (najmä ak je predpoklad, že sa v objekte nachádzajú ľudia alebo 
zvieratá, alebo ak ide o rozsiahlu plochu a pod.). 

3. V prípade, ak je požiarisko rozdelené na zásahové úseky, prieskum v týchto úsekoch 
vykonávajú ich velitelia. O výsledkoch prieskumu informujú veliteľa zásahu.  

4. Ak je na vykonávanie prieskumu určená prieskumná skupina, veliteľ zásahu určí jej 
veliteľa, ktorý zodpovedá za jej činnosť a výsledky prieskumu. 



5. Pred začatím prieskumu sa prieskumná skupina podľa možností oboznámi 
s  dokumentáciou týkajúcou sa objektu (napríklad dokumentácia o zdolávaní 
požiarov), prípadne sa informuje o dispozičnom riešení objektu, zdrojoch 
nebezpečenstva a podobne. Podľa rozhodnutia veliteľa zásahu sú členovia 
prieskumnej skupiny vybavení spravidla osobnými ochrannými pracovnými 
prostriedkami, izolačnými dýchacími prístrojmi, záchranným lanom, náradím na 
vnikanie do uzavretých priestorov, kľúčom na armatúry vody, plynu, prípadne 
detektorom na meranie výbušných koncentrácií. 

6. Členovia prieskumnej skupiny postupujú za sebou tak, aby mali navzájom spojenie a 
možnosť návratu. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo používajú také taktické 
postupy, ktoré zaručujú maximálnu možnú ochranu požiarnika.  

7. Prieskumná skupina musí mať spojenie najmä s nástupným priestorom. Odporúča sa 
vyčleniť požiarnika v nástupnom priestore (ak to nie je veliteľ zásahu), ktorý sleduje 
postup a čas nasadenia prieskumnej skupiny a udržiava so skupinou spojenie. Veliteľ 
prieskumnej skupiny musí priebežne monitorovať situáciu a hlásiť zistené poznatky, 
aby sa ostatné sily a prostriedky jednotiek PO mohli pripraviť na zásah a aby bolo 
známe, kde sa prieskumná skupina nachádza. 

8. V prípade hroziaceho nebezpečenstva (napríklad náhleho vznietenia horľavých pár) 
je potrebné, aby ostatné sily a prostriedky jednotiek PO zabezpečovali prieskumnú 
skupinu tak, aby mohli rýchle zasiahnuť a členov prieskumnej skupiny zachrániť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

Záväzná prihláška hasičských družstiev na súťaž: 

Tímový záchranár „Ukáž čo vieš“ 

 

konaná dňa 13. mája 2017                           vo Valaskej Dubovej 

 

Hasičský zbor ..........................................            okres: ...................................................... 

 

Kategória:  .................................................. 

 

 Meno  a  priezvisko 
Dátum 

narodenia 
Číslo  preukazu  

totožnosti 

Prehlásenie  
o dobrom 

zdrav. stave - 
podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Prehlasujeme,  že  súťažné  družstvo  prihlásené  súťaž Tímový záchranár „Ukáž čo 

vieš“  je oboznámené  s propozíciami  súťaže a bude sa  disciplinovane  riadiť  pokynmi  

členov  vedenia  súťaže  a rozhodcov. 

 

 

V .......................................... dňa .......................................          pečiatka           ..................................... 
                                                                                                                  podpis veliteľa 
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