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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
VÝHERCOM
BLAHOŽELÁME!

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:

Liana Máliková, 3. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Dominika Koštialová, 4. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Rasťo Šteffek, 4. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Andrea Fričová, 3. ročník
ZŠ J.Hanulu, Liptovské Sliače

Maroš Janči, 4. ročník
ZŠ s MŠ Liptovská Osada

Dominik Hladiš, 3. ročník
ZŠ J.Hanulu, Liptovské Sliače

PRÍHOVOR
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AHOJTE, MLADÍ ZÁCHRANÁRI!
V prvom čísle Mladého záchranára sme Vám priblížili problematiku šikanovania. V tomto čísle sa
dozviete, okrem iného, čo má skutočnú hodnotu.
Do tretieho čísla Vám pripravujeme aj témy: agresivita, akú hodnotu predstavuje skutočné kamarátstvo a aké riziko predstavuje cudzí človek.
Tieto témy predstavujú iba časť z prevencie násilia, kriminality a ďalších negatívnych spoločenských javov. Je veľmi dôležité Vám priblížiť aj túto
problematiku, nakoľko zo sveta sa stal obrovský labyrint možností, pokušení, lákadiel a nebezpečných nástrah.
Uvedomíte si aj, akú veľkú silu majú Vaše vypovedané slová a Vaše skutky. Môžeme smelo napísať,
že naše slová a naše skutky sú „naše zbrane“. Zbrane, ktorými môžeme pomáhať a robiť dobro, alebo
robiť zlo a ubližovať. Preto treba vždy citlivo zvažovať naše slová a skutky, pretože smrť človeka môžu
spôsobiť aj urážlivé a ponižujúce slová a skutky zla.
A naopak, pekné, milé a povzbudzujúce slová
a skutky dobra môžu ľudské životy zachraňovať.
Preto naším cieľom je, aby ste sa po prečítaní
jednotlivých tém zamysleli a utvorili si vlastný názor, ako správne reagovať vo vybraných situáciách a aby ste zároveň znížili riziko svojho ohrozenia.
Želáme Vám veľa úspechov.

OBSAH ČÍSLA
OBSAH
2 ........... Vyhodnotenie súťaže
3 ........... Príhovor
4 – 5 ...... Riziká vody
6 ........... Skutočné príbehy
7 – 8 ...... Ako predchádzať
utopeniu
9 ........... Na kúpalisku
10 – 11 ... Skutočná hodnota
12 ......... Vidieť a byť videný
13 ........

Nebezpečie utopenia

14 – 15 ... Dbaj na bezpečnosť
16 – 17 ... Záchrana topiaceho sa
18 ......... Horská záchranná služba
19 ......... Vrtuľníková záchranná
zdravotná služba
20 ......... Cyklistická prilba
chráni tvoj život

RAZ KEĎ VYPUSTÍŠ
SLOVO, UŽ NIKDY
HO NEVEZMEŠ SPÄŤ.

Ing. Samuel Hruškovic a spoluautori

V NÚDZI POMÔŽU
AJ ZACHRÁNIA
TIETO LINKY
TIESŇOVÉHO
VOLANIA!

Horatius

LINKY T IESŇOVÉHO 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
116 111 - LINKA DETSKEJ ISTOTY
116 000 – EURÓPSKA LINKA POMOCI PRE NEZVESTNÉ DETI

Linky tiesňového volania slúžia na záchranu života, zdravia, majetku a životného prostredia. Ich zneužitie je trestný čin.
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RIZIKÁ VODY

TOPENIE SA NIE JE POČÍTAČOVÁ HRA,
V KTOREJ MÁME DEVÄŤ ŽIVOTOV!
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sa každý rok na celom svete utopí približne 450 000 osôb. Na porovnanie: naše hlavné mesto Bratislava má približne 462 000 obyvateľov.
Až 1,3 milióna osôb má trvalé následky, najmä po úraze krčnej chrbtice
zapríčinené zlým skokom do vody a trvalé poškodenie mozgu spôsobené topením.
NA SLOVENSKU SA ROČNE UTOPÍ MNOHONÁSOBNE VIAC OSÔB AKO V PRÍMORSKÝCH KRAJINÁCH. SITUÁCIA V POČTE UTOPENÝCH V NAŠEJ KRAJINE JE
STÁLE ALARMUJÚCA.
Najtragickejším rokom bol rok 1998, kedy sa na Slovensku utopilo až 233
osôb. Z toho vo veku do 10 rokov sa utopilo 40 detí a vo veku od 10 do 20 rokov
to bolo 33 obetí utopenia. Ročne sa utopí okolo 20 detí a mladých ľudí vo veku
do 20 rokov.
Vysoké čísla utopených detí a mladých ľudí dokazujú, že osveta a prevencia medzi
deťmi je stále nedostatočná. Na druhej strane treba napísať aj to, že dnešné deti sa
oveľa radšej „hrajú na hrdinov“, ako keď boli deťmi ich rodičia. Myslím si, že staršia generácia viac dala na rady svojich rodičov a vážila si učiteľov. Rodičia a učitelia majú
okrem vzdelania aj veľa životných skúseností, veľa prežili a dobre vedia, čo môže mládež robiť a čo je pre ňu nebezpečné.

UTOPENIA NA SLOVENSKU
rok

celkovo
utopených

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

233
128
149
53
75
118
121
95
119
109
115
120
129

ZDROJ: Štatistický úrad SR

deti do 10 rokov
a mladiství do 20 rokov
73
26
29
19
26
24
19
14
20
16
11
17
20

ZA KAŽDÝM
TÝMTO ČÍSLOM SA
SKRÝVA JEDNA
VEĽKÁ TRAGÉDIA...

Nechceme vás odradiť od
kúpania a plávania. Plávanie je
veľmi zdravý a pekný šport.
Aby bol aj bezpečným, ponúkame odporučania a k nim aj
skutočné príbehy. Tie majú za
cieľ poučiť vás, aby ste nebrali
tieto odporúčania na ľahkú váhu, a aby ste si ich zapamätali
a dodržiavali.

Za chyby sa veľakrát kruto platí, nerobte ich aj vy! POUČTE SA PRETO Z CHÝB INÝCH.

RIZIKÁ VODY
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K letu neodmysliteľne patrí aj voda, plávanie, člnkovanie, vodné bicykle, raft, jednoducho šport aj zábava. Žijeme v systéme, v ktorom má všetko svoje presné princípy
a pravidlá. Aby sme prežili, či sa nám to páči alebo nie, tieto princípy a pravidlá
musíme akceptovať a dodržiavať.
Keď vám rodič alebo iná zodpovedná osoba povie, že sa nesmiete samé
hrať pri vode, že nesmiete ísť do vody bez dozoru, že plávať treba pri brehu
a vo dvojici a ďalšie pravidlá, tak bez zbytočných
rečí a odvrávania ich treba rešpektovať. Rodičia a učitelia sa snažia vštepiť vám veľa dobTENTO ČASÁK UKÁŽE TI,
KAŽDOU RADOU POMÔŽE TI,
rých rád.
Aj my chceme prispieť, a preto vydávame časopis
MLADÝ ZÁCHRANÁR, kde sa môžete dozvedieť veľa užitočných informácií, ktoré vám môžu poslúžiť na to, aby
ste sa každý deň domov vracali živí a zdraví. Veríme, že
vďaka získaným vedomostiam budete vedieť predchádzať nehodám a tragédiám a riešiť krízové situácie.
Časopis MLADÝ ZÁCHRANÁR čítajte preto vždy veľmi
pozorne. Informácie, ktoré v ňom nájdete, sa vám neraz
zídu v rôznych životných situáciách. Nezabúdajte, že život a zdravie máte len jedno. Ak sa raz niečo stane, čas
už nedokážete vrátiť späť.
Aby ste lepšie pochopili, prečo je opatrnosť pri plávaní
na mieste, podelíme sa s vami o skúsenosti zo života.

AKO CHRÁNIŤ DRUHÝCH, SEBA,
AKO ROBIŤ DOBRO TREBA.

SKUTOČNÉ PRÍBEHY:
S otcom sme ako deti chodili pravidelne na plaváreň. Bol veľmi starostlivý a záležalo
mu na tom, aby sme sa naučili dobre plávať. Veľmi rád som plával pod vodou. Raz, keď
som plával v 25 metrovom bazéne, samozrejme pod vodou, precenil som svoje sily
a posledné metre som už plával na doraz. Poznáte to, za každú cenu chcete dosiahnuť
svoj cieľ! Plával som zo strany bazéna, kde bola voda plytká na opačnú stranu. Plával
som tesne nad dnom bazéna.
Keď som sa chcel na konci bazéna vynoriť, pocítil som kopnutie do chrbta tak silno, že
ma zatlačilo úplne na dno. Cítil som, že sa nutne potrebujem nadýchnuť. Pozbieral som
všetku silu a snažil som sa vyplávať hore. Avšak v tej chvíli som utŕžil druhý kopanec
a opäť som klesol na dno. Vedel som, že je zle a že tretí takýto kopanec už nevydržím
a vdýchnem vodu.
Musel som sa rýchlo dostať spod „kopajúceho“ plavca. Do strany som urobil niekoľko
temp, aby som odplával od tohto nebezpečného plavca. Našťastie sa mi to podarilo
a mohol som sa konečne vynoriť nad hladinu a nadýchnuť sa.
Aké z toho plynie ponaučenie? Či ste vo vode, či na súši, vo vzduchu, či na bicykli, či
na strome, nikde a nikdy nepreceňujte svoje sily. Niekedy stačí málo a ohrozíte svoj
život.
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SKUTOČNÉ PRÍBEHY

V jedno krásne letné ráno sme boli na jazere. Otec si zobral potápačské okuliare
a potápačský šnorchel a išiel si zaplávať. Športoval, a tak plával pomerne rýchlo. Avšak
odpor vody postupne šnorchel posúval dozadu, až sa dostal pod hladinu. V okamihu, keď
sa otec nadýchol, vdýchol cez šnorchel do pľúc veľké množstvo vody a začal sa topiť.
Keď som videl, ako sa topí, prebleskla mi hlavou myšlienka, že toto je jeho koniec...
Našťastie som bol na nafukovačke a nie príliš ďaleko od neho. Hneď som mu mohol ísť na
pomoc. Otec lapal po dychu. Rýchle sa rukami zachytil o nafukovačku, takže šetril kyslíkom, čo mu postačilo, aby sa udržal nad vodou. O chvíľu sme spoločne plávali k brehu,
pridržiavajúc sa nafukovačky. Na brehu sa mi priznal, že mal veľký strach, že sa utopí.
Raz sme so záchranárskym tímom pátrali po 4-ročnom chlapcovi. Chlapec bol nezvestný týždeň. Nakoniec sme jeho nevládne telo našli v rieke. Keďže prúd rieky v danom mieste bol slabý a hĺbka vody nebola veľká, nepotrebovali sme čakať na čln a hneď
sme s kamarátom telo chlapca vytiahli na breh.
Keď sme chlapca vytiahli, nastalo ticho a nikto neprehovoril ani slovo. Polícia vykonala
patričné úkony. Chlapcova utrápená mama musela identifikovať jeho telo. Bol to veľmi
smutný pohľad. Stále to mám pred očami a smútok a bolesť cítim aj teraz, keď o tom píšem. Takéto niečo človeka poznačí na celý život.
Takto sme hľadali aj nezvestného 9-ročného chlapca, ktorý sa korčuľoval na kolieskových korčuliach na asfaltovej ceste. Hneď pri ceste bola rozvodnená riečka po prívalových dažďoch. Nestihol zabrzdiť a spadol priamo do nej a utopil sa.
Rozvodnená Torysa sa vyliala zo svojho koryta a voda zaplavila aj diaľnicu. Auto, ktoré
tadiaľ prechádzalo, vyletelo rovno do rieky. V tom čase sme so záchranárskym tímom
odstraňovali následky povodní. Okolo polnoci nás hasiči požiadali o výpomoc. Keď sme
prišli na miesto, zistili sme, že posádka auta povyskakovala von a stihla sa zachrániť. Jeden mládenec sa asi 7 metrov od cesty v silnom prúde rieky držal stromu. Išlo o každú
sekundu, pretože v každom okamihu hrozilo, že voda mládenca strhne. Všetko sa dobre
skončilo. Mládenca sme zachránili.
Pátrali sme aj po 18-ročnej slečne, ktorú po hádke sotil
jej kamarát do rieky. V tom okamihu hnev mládenca bol
silnejší ako jeho rozum, a preto neskočil do vody za dievčaťom, aby ju vytiahol na breh. Slečna sa utopila.

TAKÝCHTO SMUTNÝCH
PRÍBEHOV SA STÁVA KAŽDOROČNE
VEĽA. Z KAŽDÉHO SI TREBA
ZOBRAŤ PONAUČENIE!

Spomínam si aj na to, ako sme hľadali muža, ktorý spadol
do rozvodnenej rieky. Silný prúd jeho dospelé telo odniesol až 50 km.
Žiaľ, bezúspešné bolo aj hľadanie 3-ročného chlapca. Spadol do
jarku pred domom v čase, keď sa topil na jar sneh. Silný prúd vody
ho strhol a odplavil do miestneho potoka až do rieky.
Často myslím na Ľuba, môjho najlepšieho kamaráta a spolužiaka zo základnej školy, ktorý sa ako 23-ročný utopil. Smutný stávam nad jeho hrobom
a spomínam na naše detské šibalstvá...
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AKO PREDCHÁDZAŤ UTOPENIU
JE DÔLEŽITÉ
SI UVEDOMIŤ,
AKO ĽAHKO SA
DÁ UTOPIŤ!

Utopenie je udusenie sa, pri ktorom voda zabráni prístupu
vzduchu do pľúc topiaceho sa. Neprítomnosť kyslíka v mozgu
vedie rýchlo k strate vedomia, dochádza aj k srdcovej zástave. Preto je veľmi dôležitá rýchla a odborná pomoc.
V niektorých prípadoch vdýchnutie iba niekoľkých kvapiek
vody do dýchacích ciest spôsobí taký silný kŕč dýchacích
ciest, že dôjde k utopeniu. Najohrozenejšie sú malé deti, ktoré sa môžu utopiť už v 5 centimetrov hlbokej vode.

AKO SA NEUTOPIŤ
Až 80% utopených detí sa utopí v prítomnosti rodičov alebo
blízkych. Preto osoba, ktorá má dieťa na starosti, musí byť veľmi pozorná a zodpovedná. Nepozornosť môže spôsobiť tragédiu. Dieťa sa môže v zlomku sekundy začať v tichosti topiť.

NIE JE ŽIADNA CHYBA,
BYŤ NEMÝ AKO RYBA,
NO VEĽKOU CHYBOU JE,
KEĎ NIEKTO PLÁVAŤ NEVIE!

Naučte sa dobre plávať a udržujte si kondičku športom.
Dobrá kondícia aj pri plávaní je dôležitá. Plávať by mal vedieť každý. Nešťastnou náhodou sa môžete dostať do vody
a do rôznych životných situácií.
Ako príklady uvedieme: vodič nezvládol riadenie a s autom
aj s posádkou skončil v trojmetrovej hĺbke v priehrade Ružín.
Posádke sa podarilo, našťastie, z auta vyplávať.
Pri stroskotaní výletnej lode Costa Concordia veľké množstvo ľudí skočilo do mora a zachránilo sa vďaka tomu, že vedelo plávať.

1.

Nehrajte a nenaháňajte sa v blízkosti
vody. Môžete spadnúť do nej. Pád do
vody je pre dieťa životu nebezpečný.
Ak vám do vody spadne lopta, pokúste sa dosiahnuť ju napríklad konárom zo
stromu, alebo požiadajte rodiča či inú
dospelú osobu, aby vám pomohla.

Nikdy pre loptu nechoďte do vody!
Takto sa pred pár rokmi utopili dvaja
chlapci v Košiciach.
Nechoďte plávať, ak ste unavení. Nechoďte plávať hneď po jedle, je vhodné mať aspoň jednohodinový odstup od
jedenia pred plávaním.

2.
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AKO PREDCHÁDZAŤ UTOPENIU

Nikdy neplávajte sami. Plávajte vždy len za prítomnosti
rodiča alebo inej zodpovednej dospelej osoby.
Vždy pred odchodom do vody povedzte rodičom alebo
dospelej osobe, s ktorou ste prišli, že sa idete kúpať. Dozrie
na vás a pohľadom vás bude kontrolovať. Je dôležité, aby
vás mal niekto neustále pod dohľadom.
Ak sa blíži búrka, vodnú plochu čo najskôr opustite.

RAZ MA CHYTIL ŽIAČIK
NA ČERVÍČKOVÝ HÁČIK,
MAL LEN JEDNO ŽELANIE:
BEZBOLESTNÉ UČENIE...

KEĎ CHCEŠ AKO
RYBKA VO VODE BYŤ,
MUSÍŠ VEDIEŤ,
AKO SA NEUTOPIŤ!

Myslite na to, že plávanie v tečúcej vode je fyzicky namáhavejšie a nebezpečnejšie. Najviac osôb sa utopí v tečúcich vodách, preto si to zapamätajte a vyvarujte sa plávaniu v riekach, aj keď už budete dospelí.
Plávajte vždy len na to vyhradených miestach. Vždy rešpektujte výstrahu “Zákaz kúpania!”
Neskáčte do vody, ak ste rozhorúčení, najskôr sa postupne a dostatočne ochlaďte! Ak rozhorúčená osoba skočí do
studenej vody, hrozí jej zástava
srdca a následné utopenie.

Do neznámej vody nikdy neskáčte hlavičku. Neviete,
aká je hlboká a čo je pod hladinou. Môžete si spôsobiť
vážny úraz hlavy a krčnej chrbtice. Aj vám dobre známe
miesta si vždy pred prvým skokom poriadne skontrolujte.
Môže tam byť niečo hodené, padnuté, doplavené, silný
prúd vody mohol zmeniť dno. Aj pri zlej technike skoku môže dôjsť k úrazu krčnej chrbtice – hlava sa môže dostať do
veľkého záklonu, čo môže spôsobiť poškodenie krčných
stavcov a následné poškodenie miechy. Môže dôjsť k ochrnutiu celého tela – rúk aj nôh. Takémuto úrazu sa treba vyvarovať!
KAMOŠKO,
BUĎ OPATRNÝ,
NEMÁŠ ŽIADNE ŽIABRE,
TAK SA NAUČ
PLÁVAŤ DOBRE.

VYHNEM SA KAŽDEJ UDIČKE,
RYBÁROM SA CHECHCEM.
TAK JE DOBRE VO VODIČKE,
ŽE SA MI Z NEJ NECHCE!

Kúpanie pod vplyvom alkoholu je druhou najčastejšou príčinou utopenia.
Na loďku, vodný bicykel, či plť musí ísť každé dieťa len so
zapnutou plávacou vestou. Zásada platí aj vtedy, keď dieťa
je plavec.
Vo vode buďte k ostatným vždy ohľaduplní, nikoho nepotápajte, nešpliechajte okolo seba vodu na ostatných
plavcov.

ZODPOVEDNE DODRŽUJTE VŠETKY ZÁSADY BEZPEČNÉHO KÚPANIA!
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NA KÚPALISKU

TOBOGANY A VODNÉ ŠMÝKAČKY
Na kúpaliskách a vodných parkoch na
Slovensku sú tobogany a šmýkačky v hojnom počte. Vždy si treba pozorne prečítať
informačné tabule, ktoré sú pri každej
vodnej atrakcii.
Dozviete sa o vekových a výškových obmedzeniach, čo sa na tobogane môže
a čo nie, a akým spôsobom sa možno spúšťať. Treba dodržiavať všetky uvedené pokyny. Pri vodných atrakciách treba dbať
na zvýšenú opatrnosť!

2.

Dodržiavajte návštevný poriadok kúpaliska a plavárne, riaďte sa najmä týmito
pokynmi:
vzájomne sa nepotápajte, nevhadzujte
druhých do vody, neskáčte do vody mimo
priestorov k tomu určených, bezdôvodne
nevolajte o pomoc
nebehajte po mokrých plochách – hrozí
nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí.
Mokrý povrch je šmykľavý a pri behu sa
môžete veľmi ľahko šmyknúť a spadnúť. Aj
prudké zastavenie na mokrej ploche je
nebezpečné. Pri páde si môžete ublížiť,
hrozí aj vážny úraz hlavy, ktorý môže spôsobiť smrť.
nevstupujte do bazénov, na tobogany
a šmýkačky so žuvačkou

1.
Plavčíci pozorne dohliadajú na bezpečnosť, nakoľko pri nedodržaní bezpečnostných pravidiel môže rýchlo dôjsť k úrazu.
Dôležitý je odstup medzi spúšťajúcimi,
ktorý väčšinou riadi semafor, ako aj rýchle
opustenie dojazdového priestoru. Na toto
myslite vždy pred každou jazdou.
Pred dopadom do vody sa nadýchnite
a zadržte dych. Po dopade do vody okamžite opustite dojazdový priestor do bezpečnej a dostatočnej vzdialenosti tak,
aby aj ďalšie osoby mali možnosť rýchlo
a bezpečne sa vzdialiť.
Prečo? Pádová rýchlosť človeka do vody
je pomerne veľká. Preto dopad na osobu
vo vode môže spôsobiť vážne poranenia,
bezvedomie, ba aj utopenie.

POMÓÓÓC!

3.
dodržujte pokyny plavčíkov a povereného personálu plavárne a kúpaliska

VIDIEŤ A BYŤ VIDENÝ
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DETI SA NESMÚ KÚPAŤ
BEZ DOZORU RODIČOV
ALEBO ZODPOVEDNEJ
DOSPELEJ OSOBY!

SKUTOČNÉ PRÍBEHY
5-ročné dievčatko sa s plávacím
kolesom kúpalo v plytkej vode na
plážovom
kúpalisku v Rimavskej Sobote.
Na kúpalisku bolo množstvo ľudí. Nikt
o však nespozoroval, že sa dievčatko topí
. Utopilo
sa.
4-ročný chlapček zo Slovensk
a sa takmer utopil v bazéne pre neplavc
ov v Rakúsku. Otec ho nemal neustál
e pod dohľadom. Chlapček bol pod vod
ou tri až
päť minút. Všimli si ho až náv
števníci
bazéna a vytiahli ho na breh
. Našťastie
sa to skončilo dobre.
Deti boli na lyžiarskom zája
zde. Nemali sneh, a tak sa chodili kúpa
ť do bazéna v horskom hoteli. Až v šatn
i pri prezliekaní zistili, že chýba jede
n chlapec.
Našli ho v rohu bazéna utopené
ho.
1,5-ročný chlapček sa utopil
v rieke
Bodva v Medzeve. Chlapček
zostal bez
rodičovského dohľadu. Spadol
do rieky
vzdialenej 20 metrov od dom
u.
Traja súrodenci vo veku 5, 7
a 9 rokov
sa utopili v zatopenej vybagro
vanej jame pri Slovenskom Novom Mes
te.
9-ročné dievča s rovnako
starým
chlapcom venčilo psa pri riek
e Berounka. Pes dievča stiahol do riek
y. Okoloidúci si to všimli a dievča zac
hránili. Po
vytiahnutí z vody nedýchala,
museli ju
oživovať. Chlapec bol v šoku
a pobehoval po brehu. Skončilo sa to dob
re.
5-ročné dievčatko sa s kam
arátkou
hralo na brehu rybníka vo Vrb
ne. Dievčatko spadlo do vody a utopilo
sa.

RÍBEHY
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NEBEZPEČIE UTOPENIA

V OPUSTENÝCH ZATOPENÝCH OBJEKTOCH, VÝKOPOCH, JAMÁCH,
STARÝCH ALEBO OTVORENÝCH STUDNIACH A ŽUMPÁCH

SKUTOČNÉ PRÍBEHY

Všímajte si svoje okolie! Ak viete o podobnom
mieste, informujte o tom rodiča alebo zodpovednú osobu, ktorá to oznámi na obecnom alebo
mestskom úrade, alebo sama miesto zabezpečí.
11-ročný chlapec v areáli bývalého cukrovaru v Rimavskej Sobote spadol do sedimentačnej nádrže
a utopil sa.
6-ročný chlapec pri hre na dvore v obci Lok spadol do otvorenej žumpy a utopil sa.
2,5-ročný chlapec na dvore spadol do žumpy
v obci Mojzesovo. Poklop žumpy bol starý a nevydržal pod váhou chlapca. Utopil sa.
Otec môjho kamaráta sa utopil v studni. Bol u svojej mamy na dedine, stúpil na starý poklop na studni, ktorý sa pod nim prelomil.

Takto zarastený otvor starej žumpy bol len náhodou
objavený na parkovisku na dialnici pri Nitre.

Otvor sme improvizovane zakryli a informovali
Národnú diaľničnú spoločnosť, ktorá
miesto zabezpečila betónovým poklopom.

V NÁDRŽIACH NA VODU PRI DOMOCH A V ZÁHRADÁCH

1.
Vtedy malé dieťa treba
mať neustále pod dohľadom. Stačí krátka nepozornosť, napríklad rozhovor so
susedom, a dieťa môže
spadnúť do suda, či do nádrže.
Preto vždy nechajte bezpečne uzatvorené takéto
zdroje vody, keď ste od
nich vzdialení!

2.

3.

Otvorené nádrže a sudy
na vodu pri domoch a v záhradách pre menšie deti
predstavujú riziko utopenia
sa. Preto ich treba zabezpečiť poklopom tak, aby ho
dieťa nedokázalo odstrániť.
Počas polievania záhradky, keď je zdroj vody bez
poklopu, dieťa má prístup
k vode v nádrži, či sude.

4.

DBAJ NA BEZPEČNOSŤ
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PREČO NEPODCEŇOVAŤ MORE?

PAMÄTAJ, ŽE
S RISKOVANÍM MÔŽE PRÍSŤ
AJ SMOLA, ŽE HAZARDÉR
SA POMOCI NEDOVOLÁ!

Traja chlapci a tri dievčatá sa vo veku od 8 do 16 rokov utopili v Azovskom mori na juhu Ruska. 27-ročný učiteľ chcel topiace deti zachrániť, ale utopil sa aj on. Deti boli pri mori v detskom tábore.
V Španielsku vošiel do rozbúreného a studeného mora slovenský študent, ktorý
sa začal topiť. Na pomoc mu prišli traja policajti, ktorí sa pri snahe zachrániť ho,
taktiež utopili. 26-ročný Španiel, ktorý pomáhal pri ich záchrane, mal šťastie. Podchladený skončil v nemocnici. Ponaučenie: nerozvážna záchranná akcia môže
byť ohrozením vášho vlastného zdravia ale aj života.

Morská voda síce ľudské telo o trošku
viac nadnáša, ale i tak je more veľmi zradné. Ani si neuvedomujeme, akú má obrovskú silu vo forme prílivu, odlivu, vĺn, či nebezpečných vodných prúdov. Najbezpečnejší je pobyt na verejných plážach s plavčíkom. Riaďte sa jeho pokynmi. Pred príchodom búrky treba včas opustiť more.

PREČO NESKÁKAŤ
DO NEZNÁMEJ VODY?

DO NEZNÁMEJ VODY
NIKDY NESKÁČ HLAVIČKU!
HROZÍ PORANENIE CHRBTICE
A UTOPENIE.

18-ročný Adam sa s kamarátmi na kúpalisku rozhodli, že si pôjdu zaplávať. Zvečerievalo sa. V tom
čase vypúšťali vodu z bazéna a bolo v ňom už iba
meter vody. Nič netušiaci Adam skočil do bazéna
ako prvý. Pri skoku hlavičkou do plytkej vody si vážne
poranil krčnú chrbticu a ochrnul na celom tele.
29-ročný muž neodhadol vhodnú hĺbku vody a skočil hlavičku do nafukovacieho bazéna, pričom si
spôsobil vážne poranenie krčnej chrbtice.
19-ročný mládenec skočil hlavičku do plytkej vody
na Duchonke. Poranil si chrbticu, v dôsledku toho mu
ochrnuli dolné končatiny.
Kamarát Rasťo skočil hlavičku do jazera. Pod vodou hlavou narazil na malú kovovú futbalovú bránku.
Aby toho nebolo dosť, keď chcel vyplávať nad hladinu, ešte sa mu aj plavky zachytili o kovový háčik
na uchytenie futbalovej siete. V poslednej chvíli roztrhal plavky a podarilo sa mu vyplávať nad hladinu.

1.

2.
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DBAJ NA BEZPEČNOSŤ

PREČO POUŽÍVAŤ PLÁVACIE VESTY?
10-ročný chlapec spadol z vodného bicykla na Zemplínskej Šírave do vody a začal sa topiť. Na pomoc mu išiel otec, ktorý
zmizol pod hladinou a utopil sa. Chlapca
zachránili ľudia, ktorí k nemu doplávali na
pomoc.
Na rieke Dunajec sa počas náhlej búrky
rozbila o skaly plť s turistami. Pritom sa utopil český turista a päť ľudí sa zranilo. Turisti
nemali plávacie vesty.
Na rieke Hron sa prevrátili člny, na ktorých bolo spolu 20 detí vo veku 10–17 rokov. Ich
vedúci 36-ročný muž, ktorý nemal plávaciu vestu, sa utopil.

PREČO TREBA MAŤ OPLOTENÉ DOMÁCE BAZÉNY A JAZIERKA?
2,5-ročný chlapček spadol do záhradného jazierka v Záboří nad Labem (Česká republika). Oživovanie nebolo úspešné.
1,5 ročné dievčatko zo Svodína v okrese
Nové Zámky spadlo do detského bazéna pri
dome. Našťastie si to všimol starší súrodenec. Zakričal na mamu, ktorá ho ihneď začala oživovať. Privolaní záchranári ho v kritickom stave previezli do nemocnice, kde
sa dievčatko podarilo zachrániť.
VO ŠVÉDSKU JE OD ROKU
1973 UZÁKONENÉ POVINNÉ
OPLOTENIE DOMÁCICH
BAZÉNOV.

PREČO SA TREBA OCHLADIŤ PRED VSTUPOM DO VODY?
Nikdy nevchádzajte do vody, pokiaľ ste prehriati od slnka. Studená voda spôsobí
v prehriatom tele prudké stiahnutie krvných vlásočníc, čo má za následok rýchlu a veľkú
zmenu tlaku v krvnom riečišti. Môže to spôsobiť zástavu srdca.
Prechod do vody musí byť preto postupný. Ak je k dispozícii sprcha, opláchnite si telo
pred vstupom do vody vlažným prúdom. Prúd vody si postupne ochladzujte.
Ak ste napríklad pri jazere, alebo mieste, kde sprcha nie je, tak do vody vchádzajte
pomaly a postupne sa ovlažujte.
Nebezpečné je aj prehriatie na nafukovačke a potom skok do vody. Je veľmi nebezpečné skočiť prehriaty z bicykla hneď po príchode k vodnej ploche do vody. Už sa nemusíte vynoriť.
Zdroj: www.cas.sk, www.topky.sk, www.webnoviny.sk, www.tyden.cz
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ZÁCHRANA TOPIACEHO SA

Človek sa udrží nad vodnou hladinou len vďaka plávaniu. Nie nadarmo sa vraví človeku, ktorý nevie dobre plávať, že pláva ako sekera bez poriska. Ako príklad si teraz uvedieme desaťročné deti. Priemerná váha sa u nich pohybuje okolo 34 kg.
Ak sa napr. 10-ročný chlapec rozhodne, že ide zachrániť topiaceho sa kamaráta priamo z vody, pre chlapca je to doslova „SAMOVRAŽDA“! Topiaci sa kamarát, ktorý bude
v panike (pud prežitia je silnejší ako riešenie situácie rozumom), ho z celej sily chytí za
ruku, za rameno alebo za hlavu. Topiaci sa bude snažiť dostať nad hladinu a udržať sa na
nej, preto bude svojho záchrancu tlačiť pod vodu. 10-ročné dieťa nemá dosť síl, aby sa
z takéhoto zovretia dostalo, ani aby sa udržalo nad vodnou hladinou.
Ako to skončí? V priebehu pár sekúnd sa už
nebude topiť jedno dieťa, ale dve.
Chlapcovi – záchrancovi sa nepodarí dostať
nad hladinu, za pár sekúnd vdýchne do pľúc
vodu a začne sa topiť. Výsledok? Dve utopené
deti.
Treba si zapamätať, že aj dospelý dobrý plavec, ktorý zachraňuje dospelého topiaceho sa,
môže sa utopiť, ak jeho postup záchrany nebude správny. Preto dieťa pri záchrane topiaceho
sa musí dodržiavať uvedené odporúčania.

Vytiahnutie topiaceho sa z vody je vždy
spojené s nebezpečenstvom, je náročné
a vyžaduje si to skúseného a fyzicky zdatného plavca, prípadne plavcov oboznámených
so záchrannou činnosťou na vode alebo trénovaného záchranára. V inom prípade záchranná akcia môže byť smrtiacou pascou.
Určite každý z vás veľmi dobre pozná príslovie: „Topiaci sa aj slamky chytá.“ Panika
topiaceho sa môže byť taká veľká, že pri neodbornej záchrane vás topiaci veľmi ľahko
môže utopiť.
PRE ZÁCHRANU TOPIACEHO SA MUSÍME POUŽIŤ NAJBEZPEČNEJŠÍ, NAJRÝCHLEJŠÍ
A NAJÚČINNEJŠÍ SPÔSOB. ZÁCHRANCA MUSÍ DBAŤ NA SVOJU BEZPEČNOSŤ!

MENŠIE DIEŤA – ZÁCHRANCA
Tam, kde je plavčícka služba, treba ju privolať. Kde nie je takáto služba, pokúsi sa pomoc privolať tak, že bude kričať „pomóóóc, pomóóóc“. Pokiaľ má
mobilný telefón, zavolá okamžite na číslo tiesňovej linky 112. Preto je potrebné,
aby toto číslo poznalo a vedelo, ako volať na tiesňovú linku. Ak nemôže zabezpečiť pomoc uvedenými spôsobmi, beží po pomoc.

ZÁCHRANA TOPIACEHO SA
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STARŠIE DIEŤA – ZÁCHRANCA
Postupuje obdobne ako menšie dieťa, avšak môže sa pokúsiť aj o záchranu topiaceho sa z brehu.
Nepriama záchrana – topiaceho sa zachraňuje pomocou záchranárskych
pomôcok. Topiacemu z brehu podá na zachytenie konár, do dĺžky naviazané
oblečenie, hodí lano, alebo ak má k dispozícii plávacie koleso.
Pri takomto úkone treba mať správny
postoj, aby topiaci sa nestiahol záchrancu do vody. Nohy treba mať naširoko rozkročené a stáť bokom k vode.

POZOR, NA PRVOM
MIESTE JE BEZPEČNOSŤ
ZÁCHRANCU!

Ak je pri vode viac detí, ostatné deti môžu pridržiavať záchrancu. V prípade, že záchranca pociťuje, že ho topiaci sa ide stiahnuť do vody, okamžite pustí záchranársku pomôcku, ktorú použil.
Staršie dieťa môže vojsť pri záchrane do vody iba vtedy, ak neohrozí svoje zdravie
a svoj život. Napríklad, ak sa dieťa topí v plytkom detskom domácom bazéne, alebo ak
hĺbka vody je po kolená detského záchrancu a dno v jazere je skoro rovné.
Záchrana topiaceho sa v stojatej vode, ktorá siaha staršiemu dieťaťu po pás, je už životu nebezpečná! Pozor na tečúcu vodu, prúd vody môže staršie dieťa strhnúť aj v plytkej vode! Preto záchranu topiaceho sa v tečúcej vode staršie dieťaťa môže vykonať výlučne z brehu.
DOSPELÁ OSOBA – ZÁCHRANCA
Pokiaľ je to možné, topiaceho sa treba zachraňovať pomocou záchranárskych pomôcok. Okrem rovnakých pomôcok, ako použije staršie dieťa, môže využiť aj nafukovačku, vodný bicykel, plavák z windsurfu, loďku, motorový čln, vodný skúter. Priama záchrana topiaceho sa používa ako posledná možnosť, kedy
záchranca zachraňuje topiaceho vlastnými silami.
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ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ak sa organizuje výlet k prírodným vodným plochám,
NÁJDETE NA
či tokom, aspoň jedna dospelá osoba by mala byť
INTERNETOVEJ STRÁNKE
dobrým plavcom a mala by ovládať laickú prvú poWWW.MLADYZACHRANAR.SK
moc, najmä oživovanie.
Nezabudnúť si so sebou zobrať mobilný telefón s nabitou
batériou.
Ak sa niekto začne topiť, čím skôr ho treba dostať na breh, pričom treba dbať na vlastnú bezpečnosť.
Ak topiaci sa nedýcha, treba čo najskôr začať s oživovaním.
Zavolať záchrannú zdravotnú službu na telefónnom čísle 112.
Každého topiaceho sa by mal vyšetriť lekár, aj keď sa cíti dobre.

Podeľte sa s týmito informáciami s vašimi kamarátmi. Môžete im tým zachrániť život.

18

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Horská záchranná služba organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
transport a neodkladnú dopravu pri
záchrane osôb v horských oblastiach na celom území Slovenska.

HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NAJMÄ:
poskytuje informácie súvisiace s bezpečnosťou osôb.
umiestňuje a udržiava v horskej oblasti
výstražné, informačné a iné zariadenia
súvisiace s bezpečnosťou osôb.
umiestňuje a udržiava zabezpečovacie
zariadenia na nebezpečných úsekoch
trás, ktoré určí Horská záchranná služba.
Záchrana v nedostupnom teréne

nsport

ého na šetrný tra

KONTAKTY

Príprava zranen

Horný Smokovec č.52
062 01 Vysoké Tatry

umiestňuje a udržiava technické zariadenia na výkon záchrannej činnosti.
vykonáva opatrenia súvisiace s lavínovým nebezpečenstvom.
vykonáva trhacie práce v jaskyniach
v súvislosti so záchrannou činnosťou.
podieľa sa na pátraní po nezvestných
osobách.
konzultuje bezpečnostné opatrenia pri
športových a iných podujatiach na požiadanie organizátorov.

VIE TO KAŽDÝ JEŽ,
ŽE V HORÁCH CHODIŤ SMIEŠ
LEN PO TURISTICKÝCH
CHODNÍKOCH!

Tel. č.: 052/7877711
Číslo tiesňovej linky: 18300
E-mail: hzs@hzs.sk
Web: www.hzs.sk
www.laviny.sk

y

Prevoz do dolin
Strana zostavená v spolupráci s Horskou záchrannou službou
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VRTUĽNÍKOVÁ ZÁCHRANNÁ
ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Vrtuľníková záchranná zdravotná
služba (VZZS) prevádzkuje na celom území Slovenska spoločnosť
AIR – TRANSPORT EUROPE, s. r. o..
Výhodou VZZS je predovšetkým
rýchlosť a dostupnosť.

VZZS ATE ZASAHUJE PRI:
poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti v odľahlých lokalitách, ťažko prístupnom alebo neprístupnom teréne.
medzinemocničných šetrných
prevozoch pacientov a transportoch pre transplantačný program.
dopravných nehodách, záplavách či hromadných nešťastiach.

Pri dopravn

ej nehode

Pre všetkých občanov je záchrana
vrtuľníkom plne hradená z ich zákonného zdravotného poistenia.
V nutných prípadoch posádku ATE
kontaktuje dispečing tiesňovej linky
112 alebo 155. Po prijatí výzvy je posádka ATE pripravená na vzlet do
niekoľkých minút! Jej akcieschopnosť však závisí od poveternostných podmienok.

LIETAJÚCI ZÁCHRANÁRI
SÚ V POHOTOVOSTI
NEUSTÁLE – 365 DNÍ V ROKU!

Pri zásahu

na zasnež

enom svah

u

Šetrný pre

voz aj najm

KONTAKTY

STREDISKÁ: Bratislava, Nitra, Trenčín,
Banská Bystrica, Žilina, Poprad, Košice.

enších pac

ientov

Strana zostavená v spolupráci s AIR – TRANSPORT EUROPE, s. r. o.

AIR - TRANSPORT EUROPE , s. r. o.
Letisko Poprad – Tatry
058 98 Poprad

Tel. č.: 052 / 7764 580
Dispečing: 18 155
E-mail: ate@ate.sk

www.lzs.sk
www.ate.sk
www.airrescue.sk

SKUTOČNÝ PRÍBEH
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Posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport
Europe v Žiline privolali k pádu zo schodov. 5-ročný chlapec v obci
Pružina spadol cez 9 schodov. Na mieste zasahovala posádka rýchlej lekárskej pomoci z Považskej Bystrice, od ktorej si malého pacienta prevzali leteckí záchranári. Chlapca s podozrením na mozgovolebečné poranenie po ošetrení transportovali vrtuľníkom do
Univerzitnej nemocnice v Martine.
Zdroj: www.lzs.sk

Človek nemusí ísť na bicykli, či kolieskových korčuliach, aby si spôsobil vážny úraz
hlavy. Stačí na to aj nešťastný pád chodca.
Úrazy chodcov sú pomerne časté a končia aj tragicky. Treba si uvedomiť, že o čo
viac je počas pádu ohrozený úrazom hlavy
cyklista voči chodcovi. Cyklista ide niekoľkonásobne väčšou rýchlosťou, preto pri páde
na hlavu si môže spôsobiť oveľa závažnejší
úraz hlavy, ktorý častokrát končí s vážnymi
trvalými následkami, ba až smrťou.
Mozog je ako počítač, ktorý nás riadi. Ak
sa poškodí určitá jeho časť, už nikdy nebudeme fungovať tak, ako predtým. Hlava sa
nedá opraviť ako pokazený počítač, že
v nej vymeníme chybnú súčiastku.

CYKLISTICKÁ PRILBA

VIETE, ŽE...

pohlcuje silu pri náraze a takto zmenšenú
silu ešte „rozptýli“ na väčšiu časť hlavy. Silový účinok na hlavu je menší, nakoľko sila pri
náraze pôsobí na väčšiu časť lebky - hlavy.
musí mať správnu veľkosť, aby „obopínala“
celú hlavu a nosí sa riadne upnutá
kupuje sa kvalitná, najlepšie v špecializovaných obchodoch
po páde na prilbu je potrebné ju vymeniť,
lebo môže byť poškodená, čo nemusí byť viditeľné
povinnosť nosenia cyklistickej prilby vyžaduje aj zákon, ktorý ukladá povinnosť cyklistom mimo obce chrániť si hlavu riadne
upevnenou ochrannou prilbou. Deti do 15 rokov majú túto povinnosť aj v obci.
cyklista, ktorý nepoužíva prilbu, má takmer sedemkrát vyššie riziko zranenia hlavy
a viac ako osemkrát vyššie riziko vážneho
poranenia mozgu

na hlave je vyše 40 smrteľných bodov.
Hlava dieťaťa, ktorá ešte rastie a nie je taká
pevná, musí byť chránená, lebo je veľmi
ľahko zraniteľná.
lebka má takmer tvar pravidelnej gule. Pri
páde na hlavu sila nárazu pôsobí koncentrovane v jednom bode, čím sa zvyšuje viac riziko vážneho poranenia hlavy.
koncentrovaný úder do hlavy dokáže
usmrtiť dospelého pri páde už pri rýchlosti
11 km/h, dieťa pri nižšej rýchlosti
o každom páde na hlavu treba vždy neodkladne povedať rodičom

CYKLISTICKÉ PRILBY NOSIA
FRAJERI A COOLOVÉ DECKÁ.
BEZ PRILBY NA BICYKLOCH
A KORČULIACH JAZDIA
LEN HLUPÁCI!

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Programu cezhranicnej spolupráce Polsko – Slovenská republika 2007-2013
Autor: Mgr. Andrea Matejčeková Ilustroval: Mgr. Andrea Matejčeková
Grafická úprava a DTP: Mgr. Andrea Matejčeková
Tlač: Tlačiareň P + M, Turany Vydal: © Rescue team Slovakia, e-mail: 112@112.sk

TEN JE
URČITE EŠTE
Z DOBY KAMENNEJ.
CHA-CHA!!!

ROB DOBRO A DOBRO SA TI VRÁTI

SKUTOČNÁ HODNOTA

TO ČO
MÁŠ ZA
TELEFÓN?

POLAROIDY
30 €

STARÝ, ALE
FUNKČNÝ.
ZO SEKÁČA
2€

ZNAČKOVÉ
30 €

ŠNÚRKA NA
MOBIL OD
KAMARÁTA

RETIAZKA
91 €
DOTYKOVÝ
155 €

TEN ROBO JE
SUPER CHALAN.
ČO POVIETE?

VRECKOVÉ
50 €
ZNAČKOVÉ
50 €

R
O
B
O

STARŠÍ
MODEL 1 €
P
E

COOLOVÉ
60 €

NECH IDE!
ČO POVIETE?

PÔJDEME
SA V SOBOTU KÚPAŤ?

TERAZ
POZERAJ...

Z VÝPREDAJA
20 €

TY,
BOJKO!

JUHÚÚÚ!

MÔŽEM
ÍSŤ
S VAMI?

...ALE DRŽ
SA PEVNE,
MÁŠ MOKRÉ
RUKY!

PO STARŠOM
BRATOVI

Ť
O

MONIKA,
POZOR, JE
TO NEBEZPEČNÉ!

ÁÁÁÁÁ !

RÝCHLO, MUSÍME
JEJ POMÔCŤ!

MONIKA!
ČO TI JE?
MONIKA!!!

A AKO?
NEVIEM!

NIČ JEJ
NIE JE...

VOLAJTE
112, POTREBUJE LEKÁRSKU
POMOC!

JE V BEZVEDOMÍ,
NEDÝCHA! VOLAJTE
ZÁCHRANÁROV!

PLAGÁT
A NA AKÉ
ČÍSLO?
NEVIEME...

STÁLE NEDÝCHA,
ZÁKLON HLAVY NEPOMOHOL, OŽIVUJEM...

BOL SI OCHOTNÝ A VEDEL SI,
AKO ZACHRÁNIŤ
MÔJ ŽIVOT.
ĎAKUJEM!

PEŤO
JE SPRÁVNY
CHALAN.
ČO POVIETE?

P
E
Ť
O

SKUTOČNÁ
HODNOTA
ČLOVEKA
SPOČÍVA
V OCHOTE
A V SCHOPNOSTIACH
POMÁHAŤ
INÝM.

