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Kvalita, kvantita Slovenských 
záchranárskych podujatí a súťaží 

včera, dnes a do budúcnosti ...



Dôvod analýzy

Košická Záchranka
Dnešné záchranárske podujatia spĺňajú bezpochyby vysoké
nároky na odborné, logistické a manažérske zručnosti
jednotlivých realizačných tímov, tiež v neposlednom rade
kladú dôraz na kvalitné materiálno - technické zabezpečenie,
ktoré úzko súvisí a je vzájomne prepojené s dostatočným
finančným zázemím.

Organizátori majú rôzne zdroje príjmov, ktorých výška je
výrazne odlišná, čo zákonite ovplyvňuje kvalitu,
poskytovaných služieb a celkovú úroveň podujatí. Tieto
aspekty však nemusia mať priamy vplyv na odbornú úroveň.

Zdroje finančných prostriedkov: účastnícke poplatky,
štartovné, sponzorské príspevky, dary, príspevky a iné
(transparentný proces).
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Dôvod analýzy

Košická Záchranka
Základné zatiaľ nezodpovedané otázky k existujúcim
záchranárskym podujatiam:

 je merateľná odborná a kvalitatívna úroveň?
 aký je pomer počtu týchto odborných podujatí v porovnaní
s inými zdravotníckymi profesiami?
 je odborné podujatie nástrojom vytvárania finančného
prospechu určitých skupín?
 aký je pomer kvantity a kvality?
 aká je budúcnosť a smerovanie interného a externého
vzdelávacieho procesu v záchranárskej obci?
 aký má záujem súčasná, nová a možno aj budúca
generácia záchranárov?
 aké hodnoty vytvárame pre budúce generácie
záchranárov?
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Súčasný stav vzdelávania

Košická Záchranka
Základňa SKZZ: registrovaných-1812, členov-40

Akreditované podujatia celoslovenského významu:
Celoslovenské záchranárske konferencie, semináre 
a kongresy: 
Počet: 5
Celoslovenské záchranárske súťaže:  
Počet: 5
Interné záchranárske súťaže, konferencie a semináre:  
Počet: 4+16?
PRE POROVNANIE:
Základňa SKSaPA: registrovaných- 47 085, členov- 25 970
Akreditované podujatia celoslovenského významu:
Celoslovenské sesterské konferencie, semináre a kongresy: 
Počet: 20
Interné sesterské konferencie, semináre a kongresy:  
Počet: 100
Interné sesterské súťaže:                         ZZ/S pomer: 1:27
Počet: 0                                                Podujatie pomer: 1:6? 
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Súčasný stav vzdelávania - ktoré sú to?

Košická Záchranka
Celoslovenské záchranárske konferencie, semináre 
a kongresy: 
Rescue day 
Stredoeurópsky kongres urgentnej medicíny a medicíny 
katastrof
Rescue fórum 112 
Medicínsky seminár Falck
Sympózium Slovenskej Resuscitačnej Rady 
Celoslovenské záchranárske súťaže:  
ZÁCHRANA
súťaž Lešť + konferencia
Rescue Šachtičky 
Rescue Lesnica 
Memoriál MUDr. Jána Kovalčíka + prednášky
Interné záchranárske súťaže, konferencie a semináre:  
MHKZ - interná súťaž ZS Košice
Falck rescue - interná súťaž Falck záchranná a.s.
Komárno rescue - interná súťaž ZS ZaMED Komárno
Trauma dom Bratislava - interná súťaž ZZDS Bratislava ...a iné
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka Podujatie „ZÁCHRANA“
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka

História podujatia ZÁCHRANA má svoje prvopočiatky už
v roku 1979. Prvou súťažou obdobného charakteru na
Slovensku bola Dopravno-zdravotnícka súťaž vodičov
RZP. Vodiči súťažili ako dvojčlenné družstvá v jazde
zručnosti, rýchlosti výmeny kolesa, znalosti z dopravnej
vyhlášky č.100, v zdravotníckych testoch a v obväzovej
technike.

V rokoch 1981-1984 prebehli III. až VI. ročník súťaže
s podobným zameraním. Tieto ročníky boli zaujímavé novou
disciplínou - išlo o praktickú ukážku resuscitácie na
figuríne so záznamom.

Dovtedy to bolo podujatie predovšetkým pre záchranárov
z Bratislavy. Toto podujatie bolo však základom I. ročníka
Slovenskej súťaže posádok RZP s národným
charakterom.
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka

Novodobá história súťaží sa začala písať v roku 1995
v Žiline, kedy sa uskutočnil V. ročník Slovenskej súťaže
posádok RZP, ktorý bol zároveň I. ročníkom súťaže posádok
RLP - pod názvom ZÁCHRANA.
Pri tejto príležitosti sa konal I. ročník Celoslovenského
seminára SZP ZZS.

Na tomto podujatí boli prijaté nové pravidlá súťaže:

 súťaže sa zúčastňujú trojčlenné posádky RLP,
 víťazná posádka organizuje nasledujúci ročník súťaže 
a sama aktívne nesúťaží,
 víťaz získava putovný pohár.
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka

V minulosti a súčasnosti je ZÁCHRANA stále
najprestížnejšie záchranárske podujatie s medzinárodnou
účasťou.

Je koncipovaná ako súťaž záchranárov pri riešení odborných
úloh zameraných na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

Cieľom súťažných disciplín je preveriť teoretické znalosti
a praktické zručnosti zdravotníckych záchranárov a lekárov
počas simulovaných zásahov v sťažených podmienkach
(ako napríklad nedostatok relevantných informácií, náročný
terén, činnosť v tme, alebo práca pod tlakom času), ako aj
skvalitniť sústavné vzdelávanie záchranárov. Ide o najväčšie
stretnutie pracovníkov záchranných služieb v rámci
Slovenska, kde je to napríklad aj o dobití životnej energie,
nadviazaní nových priateľstiev, či upevnení dlhoročných
kolegiálnych vzťahov.
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka Chronológia súťaží ZÁCHRANA:

1995 - Žilina, organizátor Žilinská SRZP
1996 - Spišská Nová Ves, organizátor NsP Spišská Nová Ves
1997 - Stará Lesná, organizátor NsP Kežmarok
1998 - Lipovce, organizátor NsP Prešov
1999 - Senec, organizátor ZDZS BratislavaKežmarok
2000 - Stará Lesná, organizátor NsP KežmarokBratislava
2001 - Smolenický zámok, organizátor ZDZS Bratislava, 
2002 - Košická Belá-Ružín, organizátor ZS Košice
2003 - Martin, organizátor MFN Stanica UM – KAIM
2004 - Kúpalisko Vadaš, organizátor SUM Poliklinika Štúrovo
2005 - Modra-Harmónia, organizátor OZ Hviezda života, 
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Podujatie „ZÁCHRANA“

Košická Záchranka 2006 - Nitra, organizátor FN Nitra
2007 - Žilina, organizátor RS Žilina
2008 - Modra-Harmónia, organizátor OZ Hviezda života, 
2009 - Nitra, ZZS Optimus Urgent organizáciu Záchrana
2010 - Košice, Falck Záchranná a.s
2011 - Starý Smokovec, NsP
2012 - neuskutočnená
2013 - Košice, Záchranná služba Košice
2014 - Vysoké Tatry, Horská záchranná služba
2015 - Košice, organizuje ZS Košice

Obohatením a rozšírením súťaže od roku 2013 bolo
rozšírenie o Národnú súťaž operátorov ZZS, ktorých práca
je zdravotníckym povolaním a je neoddeliteľnou súčasťou
ZZS.
Súťaž sa stala podujatím a od tohto roku ju organizačne
zastrešuje Asociácia záchrannej zdravotnej služby
s dlhodobou záštitou MZ SR.
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Podujatie „ZÁCHRANA“ na zamyslenie:

Košická Záchranka Na zamyslenie:
Súčasné čísla poslednej súťaže posádok ZZS - podujatia
„ZÁCHRANA 2015“:

Zúčastnení:
Spolu 22 posádok, z toho RLP 6 a RZP 16
(max. kapacita 44)

napríklad v roku 2002 RLP 16 RZP 24 (spolu 40 posádok)

Iné zaujímavé čísla :
súťažné úlohy 12,
trať v dĺžke 128 km,
organizačný tím 49, rozhodcov 52, figuranti 55 - spolu 156
Príprava:
Organizačné tímy pracujú ½ roka až rok dopredu, počas
podujatia 72 hodín temer bez oddychu.
Investícia obrovského úsilia, času a ochoty...
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Podujatie „ZÁCHRANA“ na zamyslenie:

Košická Záchranka
Dôvody tohto stavu :
Poplatky ? - nie, rozdiel s rokom 2002 o 15,-€
Kvalita a odborná úroveň ? - nie, naopak úroveň vzrástla
Vplyv iných podujatí - ?
Oddelenie odborného seminára resp. kongresu od súťaže ?
Nestabilný organizačný tím?
Vplyv redukcie množstva poskytovateľov ZZS v SR ?
Odliv nápadov a tvorivosti do iných projektov ?

Budúcnosť a záchrana podujatia „ZÁCHRANA“:
 sústrediť všetky sily odbornej verejnosti do tohto projektu
 spojiť všetky súčasné aktivity, podujatia, projekty do
jedného: súťaž posádok ZZS, Národná cena operátorov ZZS,
Národná cena ZZS, sieň slávy ZZ, obnova kongresu UM,
otvoriť podujatie medzinárodne, umožniť a otvoriť iné kategórie
v súťaži pre súťažiacich (študenti, iné zložky ZS, možno aj deti)
 propagácia národná - interná, externá, medzinárodná,
mediálna...akákoľvek...
 vytvoriť jednotný, stabilný organizačný tím
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Podujatie „Záchrana“

Košická Záchranka

z

Súťažné tímy a organizátori podujatia „ZÁCHRANA 2015“

16.-19.09.2015
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Podujatie „Záchrana“ na zamyslenie:

Košická Záchranka
Otázka znie:

Zachránime „ZÁCHRANU“ pre 
ďalšiu generáciu?

Dôvod analýzy

Súčasný stav vzdelávania

Podujatie „Záchrana“ 

Zamyslenie na záver



Ďakujem Vám za pozornosť.
Košická Záchranka
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