
 

 

Obecný hasičský zbor 

Dobrovoľný hasičský zbor 

 

POZVÁNKA 

 
Odborný a súčinnostný výcvik pri záchrane života , majetku a životného prostredia. 

 

  Malá, Veľká Fatra a celý Turiec sú veľkým lákadlom pre turistov,  hubárov, ktorí často stratia orientáciu 

v teréne a potrebujú pomôcť. Pri záchranárskych prácach sú často volaný aj DHZ a OHZ dobrovoľníci, ktorí 

nemajú patričný výcvik, základné vybavenie a to nie je dobrá vizitka, nakoľko oni sú „ domáci“, mali by 

poznať najlepšie terén a orientovať sa v ňom.  

Odborný a súčinnostný výcvik pri záchrane života , majetku a životného prostredia, pokračuje jesennou 

časťou zameranou na  vyhľadávanie osôb, podanie prvej pomoci, transport zraneného a orientácia v horskom 

teréne.  

 

 

Termín :  14.10.2012    / nedeľa / 

Miesto:  Martinské Hole - Chata na Martinských  holiach 

Prezentácia:  do 9.00 hod 

 

 

 
Program:     

do  9.00 hod – príchod a prezentácia jednotiek  / prosím  dodržať /, 

od  9.00 – 10.00 hod  preškolenie zúčastnených, rozdelenie do skupín , 

od 10.00  - 14.00 hod výcvik v teréne, 

od 14.00 – 14.30 hod  obed, 

od 14.30 – 15.00 hod  vyhodnotenie, záver. 

/ časový plán orientačný  / 

 

   
Ciele:  

 

 Monitoring akcie schopnosti , stavu a záujmu jednotlivých DHZ a OHZ okresu MT  

 Súčinnosť záchranárskych zložiek pri daných činnostiach 

 Preškolenie základných pravidiel pri daných záchranárskych činnostiach 

 Vytvorenie riadiaceho strediska s priamou koordináciou 

 Priama koordinácia  počas cvičenia  

 Zaevidovať a zdokumentovať prácu jednotlivých zložiek 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



Organizačné údaje: 

 

Cvičenie sa koná za každého počasia. 

 

Oblečenie doporučujeme: 

- vhodné oblečenie do každého počasia 

- pršiplášť 

- pevnú ¾ obuv do horského terénu 

- reflexnú vestu alebo celý odev 

- ruksak (batoh) na veci, vodu, baterka 

 

Organizátor zabezpečuje pre všetkých pitný režim počas celého dňa a obed . 

Každý účastník, organizácia alebo  spolok súčinnostného cvičenia sa: 

- zúčastňuje na vlastné náklady a riziko 

- je povinný včas potvrdiť a zaslať prihlášku 

- určiť zodpovednú osobu ( pokiaľ sa jedná o skupinu, družstvo a pod. ) 

 

 

 

 

S úctou 

 
 
Veliteľ MHZ Martin 
 
 

 

 

 

Prihláška    

 

Názov Organizácie:    Počet zúčastnených: 

Zodpovedná osoba: 

Kontakt: 

 

Prosíme potvrdiť do  5.10.2012  

Telefonicky na:  0914 700 339   /  Hlavata Milan / 

Mailom:   info@priekopa.sk 

 

 


