ZLATÝ ZÁCHRANÁRSKY KRÍŽ
"Záchranárstvo je stav mysle”

13. ROČNÍK PROJEKTU SÚŤAŽE O NAJLEPŠÍ
ZÁCHRANÁRSKY ČIN ROKU 2018
1A. Záchranársky čin laickej verejnosti
Zlatý záchranársky kríž
Ing. Ladislav Slávik
1.5. Záchrana detí z horiacej budovy MŠ
Kto nominuje: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
Kedy sa čin stal: 17.09.2018
Kde sa čin stal: Nové Sady
popis činu: z pohľadu a vyjadrenia pána Ing. Ladislava Slávika :
„ Pohľad na účasť pri záchranných prácach počas požiaru obecného úradu a materskej školy
v Nových Sadoch dňa 17.9.2018.
Popoludní, cca o 13,20 hod. sme sa s manželkou vybrali na nákup do miestnych potravín. Pri
vystupovaní z auta sme zbadali hustý dym. Prvé, čo nás napadlo bolo, že niekto zase spaľuje suchú
burinu, ale v priebehu pár sekúnd sme ostali v šoku. Horí strecha obecného úradu. Manželka hneď
zareagovala a kričí – bež hore, sú tam deti v materskej škôlke. Začal som kričať na plné hrdlo, že
horí obecný úrad, čo počuli aj ľudia na obecnom úrade, pošte a aj na ulici. Vzápätí som dobehol
k vonkajšiemu výťahu budovy. Ešte som stihol zachytiť pani školníčku, ktorá otvorila výťah, kde
sme nastúpili a zároveň pribehla aj pani starostka, ktorá aj s nami vyšla na 2. poschodie, kde bola
umiestnená škôlka. Medzi tým moja manželka okamžite ako prvá kontaktovala na tel. Číslo 150
hasičov, ktorí po príchode skutočne robili čo mohli, ale materiálne škody budú aj tak vysoké.
Viem, že nastúpiť do výťahu bolo veľké riziko, ale nakoľko som po ťažšej onkologickej operácií,
netrúfal som si tak rýchlo vybehnúť po schodoch, lebo tam nešlo o minúty, ale skutočne o sekundy.
V priestoroch škôlky sa detičky práve zobúdzali, pani učiteľky ich prezliekali a pritom ani
netušili, že nad hlavami im horí strecha.
Okamžite som skríkol - horí strecha, berte deti dolu. Nikto nezaváhal ani sekundu . Medzi tým už
pribehli ďalší nebojácni ľudia,
vrátane veľmi šikovných starších žiakov našej základnej školy. Ja som zobral na ruky našu vnučku,
ktorá tam tiež bola v škôlke.
Vzápätí som sa ešte vrátil, lebo sa mi zdalo, že tam ostalo ešte jedno dieťa. Nemýlil som sa. Stálo
tam samé, malé dievčatko, ktoré sa práve zobudilo. Nerozmýšľal som ani sekundu. Zobral som aj ju
na ruky a utekal do schodišťa, lebo nad nami už bolo počuť praskot horiaceho stropu. Cestou som
niesol dve malé detičky a ešte som jedno viedol za ručičku, lebo tam stálo samé a bál som sa, aby
ho pri tej panike nezašliapali. Ako som to zvládol fyzicky neviem ani sám, ale iste som bol šťastný.
Po šťastnej záchrannej akcii sme detičky autami previezli do základnej školy, aby si ich pani
učiteľky skontrolovali ,či sú všetky, i hlavne, aby sa nenadýchali nebezpečných splodín. Vzápätí prišli
aj hasiči so svojou technikou, ktorým výdatne pomáhali aj fekálne vozy z miestneho
Poľnohospodárskeho družstva, ktoré privážali potrebnú vodu.
To je môj stručný pohľad na celú udalosť. Nebyť však šťastnej náhody pri tom obrovskom nešťastí
že som spozoroval požiar / my dvaja s manželkou ako prví / a okamžite som začal so záchranou
detí, čo si neberiem ako nejakú zásluhu, mohlo to dopadnúť veľmi zle až tragicky pre 39
malých detičiek.
Všetky dôsledky, čo všetko sa mohlo stať, som si uvedomil až večer, keď som si spomenul na tie

nevinné vystrašené tváričky bezbranných detičiek.
Týmto chcem vyjadriť úctu a vďaku všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri záchrane toho
najcennejšieho čo máme –Ľudský život.
1B. Záchranársky čin laickej verejnosti – děti
Zlatý záchranársky kríž
Patrik Marcinek a Martin Donoval
1.1. Záchrana života muža
Kdo nominuje: Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice
Kdy se čin stal: 15.10.2018
Kde se čin stal: Perecká ulica Levice
Popis činu:
Záchranou ľudského života sa nemôže pochváliť každý. Dvaja chlapci – žiaci 9. ročníka ZŠ Saratovská
ul. 85 v Leviciach – Patrik Marcinek a Martin Donoval, však môžu hrdo povedať, že im sa to
podarilo.
To, že boli v správnej chvíli na správnom mieste, bolo šťastím pre jedného mladého muža z Nitry,
ktorý skolaboval na ulici. Chlapci ani na chvíľu nezaváhali a svojou odvahou, rozhodnosťou
a schopnosťami zahanbili aj okolostojacich dospelých. Privolali záchranku, zraneného oživovali
masážou srdca a po príchode profesionálnej pomoci naďalej aktívne a cielene spolupracovali so
záchranármi.
Ich čin vo svojom liste riaditeľovi školy Mgr. Dušanovi Polákovi pochvalne zhodnotil aj regionálny
vedúci záchranár ZZS Bratislava pre región Levice Mgr. Milan Štutika.
Chlapci takto zúročili skúsenosti, ktoré získali pri nácvikoch prvej pomoci na súťažiach mladých
záchranárov, na ktorých sa každoročne zúčastňujú a pripravujú pod vedením Mgr. Gabriely
Greksovej v spolupráci s Červeným krížom v Leviciach. Resuscitovany zije, chodi na prechadzky
samostatne a ma sa dobre.

2. Záchranársky čin profesionálov jednotlivcov
Zlatý záchranársky kríž
MUDr. Juraj Orság
2.3. Záchrana života po uštipnutí včelou
Kdo nominuje: Karol Mindák, redaktor TV Markíza
Kdy se čin stal: 20.4.2018
Kde se čin stal: Želiezovce
Popis činu:
Jedno malé uštipnutie spôsobilo rozruch na stavbe obchodného centra. Róbert Karlík, kolega
uštipnutého muža povedal, že kolegu uštipla včela do zátylku a následne odpadol. Zavolal teda na
číslo 112. Všetky záchranárske sanitky v okolí však boli obsadené. Našťastie bol práve vtedy v
pohotovostnej ambulancii lekár dôchodca, ktorý je už miestnou legendou. Operátorka Záchrannej
zdravotnej služby vyslala ďalšiu posádku, ale zároveň aj kontaktovala lekára LSPP pána doktora
Orsága a požiadala ho, aby sa šiel na pacienta pozrieť. Pán doktor sa okamžite vybral na záchrannú
akciu, lebo napriek tomu, že má svoje roky, akčnosť a energia mu nechýbajú. So zapnutými
majákmi na svojom aute smeroval k stavenisku. Uštipnutý muž bol v bezvedomí. Operátorka na
záchranke bola medzitým v spojení s pacientovým kolegom. Pýtala sa, či sa mu ťažšie dýcha, on jej
všetko vysvetlil a v tom už prišiel záchranca - doktor Orság. "To uštipnutie rozbehlo šokový stav,
ktorý ho naozaj ohrozoval na živote. Vybral som kyslíkovú bombu, s ktorou sa dá manipulovať, a
poprosil som pánov, aby mi ho pomohli dať na predné sedadlo do môjho auta," povedal v reportáži
TV Markíza MUDr. Juraj Orság. Keď mužovi v bezvedomí podal kyslík, odviezol ho autom do svojej

ambulancie. To, že išlo o neštandardnú situáciu, keďže všetky vozidlá záchranky boli práve
obsadené, nám potvrdila aj hovorkyňa zdravotných záchranárov Alena Krčová: "Vďaka pomoci
všetkých zúčastnených, najmä pána doktora, mal tento príbeh šťastný koniec a pacientovi sa
podarilo pomôcť a previezť ho do nemocnice v Leviciach." Pán doktor Orság nám povedal: "Keď sa
už začal preberať, tak mi bolo dobre na srdci, že to nejde k horšiemu. A čo sa týka aktu pomoci, to
ja beriem ako takú samozrejmosť." Uštipnutého muža, ktorý o svojej alergii na včelí jed nevedel,
čoskoro prepustili do domáceho ošetrenia.
čestné uznanie
Ing. Jozef Horváth
2.1. Záchrana života kamaráta
Kdo nominuje: Slovenský Červený kríž, územný spolok Nové Zámky, kpt. Bc. Štefan Čomor, riaditeľ
Obvodného oddelenia Policajného zboru Dvory nad Žitavou
Kdy se čin stal: 19. 11. 2018
Kde se čin stal: V Nových Zámkoch na rybačke
Popis činu:
Nie všetci muži zákona si zaslúžia nevraživé pohľady obyvateľov. Jedným z takých je určite aj
policajt Jozef Horváth z Nových Zámkov. Ako informovala Polícia Slovenskej republiky na svojom
profile na sociálnej sieti, spomínaný policajt zachránil na rybačke vo svojom voľnom čase život 51ročnému mužovi. Nebyť kamaráta prišiel by na rybačke o život. Policajt Jozef Horváth sa zachoval
duchaprítomne aj keď nebol v službe. Petra Balogha, ktorého zradilo srdce, oživoval približne
dvadsať minút. To, čo dokázal obdivujú aj lekári. Jozef a Peter chodili na ryby často, výnimkou nebol
ani piatok. Kým Jozef išiel rozložiť veci dole k vode, jeho kamarát zostal o pár metrov vyššie na
ceste. Vzápätí sa otočil a Petra nebolo. Rybačka ešte ani nezačala a už bolo zle. Jozefov kamarát
náhle odpadol. „Som prišiel hore na betón a začal som si ním triasť a nepreberal sa. To bol pre mňa
dosť veľký šok. Ucho som priložil k ústam či vôbec dýcha, či má pulz, ten som nenahmatal.
Nedýchal, tak som začal rovno s oživovaním," spomína si Jozef. Tridsať stlačení a päť vdýchnutí
aplikoval približne 5 minút. Kamarát síce ofialovel, ale pulz opäť nabehol. „Cítil som, že srdiečko má
znova pulz a začal nie dýchať ale chrčať," konštatoval policajt - záchranca. Petrov pulz ale opäť
zmizol, a tak Jozef rýchlo volal na číslo 112, kde oznámil miesto nešťastia. Tí mu vraj veľmi pomohli.
Keď im opísal, že to, čo robí nezaberá, dali mu pokyny, čo spraviť. Zmenili aj frekvenciu oživovania.
„Bude to 100 stlačení za minútu, ktoré vám ja budem hovoriť. Začíname teraz, poďme na to!"
opísal situáciu Jozef. Stláčal hrudník, jeho oživovanie sa opakovalo dlhé minúty, až do príchodu
záchranky. Záchranári muža podľa Jozefa Horvátha ešte päťkrát oživovali elektrošokmi, nakoniec
ale naskočil. „Čakal som na ten čas, kým nejako ožije a veril som, že to tak bude," zdôraznil pán
Horváth. A toto je výsledok snahy policajta, no najmä človeka, ktorý mimo služby robil maximum
pre záchranu života. Jeho kamarát Peter mu je zaviazaný, že mu zachránil život, vrátane lekárov. „Po
tejto príhode by som od päťročného dieťaťa dal až po dôchodcu každému aspoň vyskúšať si prvú
pomoc," hovorí zachránený Peter. Podľa prednostu kliniky Tibora Ďuriša by to takto neurobili
mnohí zdravotníci, že by zachraňovaného udržali pri živote taký dlhý čas. Jozef úspešne zachraňoval
život aj pred piatim mesiacmi počas služby. Zdá sa, že je vždy tam, kde ho treba najviac.
čestné uznanie
rtm. Adam Ďarmati
2.23. Záchrana života 16 mesačného dieťaťa
Kto nominuje: mjr. Marián Krnáč, velitel čaty, HaZÚ Bratislava, HS 4 - Saratovská 30
kedy sa čin stal: 21. 10. 2018
kde sa čin stal: Na farskom č. 16, obec Budča, okr. Zvolen
popis činu:

Rtm. Adam Ďarmati dňa 21. 10. 2018 o 18:00 hod. v čase svojho služobného voľna poskytol 16
mesačnému dieťaťu Valentíne Vozárovej, bytom Na farskom č. 16, obec Budča, adekvátnu
predlekársku prvú pomoc, nakoľko sa ocitla v ohrození svojho života. V dôsledku vysokej horúčky
s prebiehajúcimi frebrilnými kŕčmi sprevádzanými premodrením bezvládneho telíčka, prestala
reagovať a upadla do stavu s neschopnosťou nadýchnuť sa. Rtm. Adam Ďarmati bol v správny čas
na správnom mieste. Svojou duchaprítomnosťou, psychickou rovnováhou, rýchlou rozvahou
a hlavne odbornosťou, poskytol prvú predlekársku pomoc, čo malo za následok obnovenie života
dôležitej funkcie - uvoľnenie dýchacích ciest, postupné „odmodranie“, plynulé dýchanie, uvoľnenie
kŕčov a obnovenie reakcie na podnety.
Poskytnutím predlekárskej prvej pomoci a zároveň, aj psychickej podpory pomohol rodičom
v takejto ťažkej stresovej situácii zvládnuť túto života ohrozujúcu komplikáciu ich dieťaťa.
Krajské operačné stredisko ZZS v Banskej Bystrici, vysiela posádku RLP Zvolen MUDr. Miroslavi
Jančovej, ktorá po vyšetrení diagnostikovala poruchu vedomia spojenú s kŕčovým stavom dieťaťa
následne konštatovala, že hasič záchranár rtm. Adam Ďarmati týmto svojím konaním prispel
k záchrane života malej Valentínky Vozárovej, ktorá dnes robí radosť a potešenie svojim rodičom,
blízkym a svojmu okoliu.
Rtm. Adam Ďarmati pôsobí v HaZZ od 01. 02. 2018. Za tento čas sa pri výkone štátnej služby
prezentuje plnou vážnosťou, zodpovednosťou k plneniu rozkazov a služobných úloh. Jeho
profesionálny prístup, schopnosť pracovať v tíme, dodržiavanie služobnej zdvorilosti a kladné
osobnostné vlastnosti sú ku spokojnosti jeho nadriadených.
3. Záchranársky čin profesionálneho kolektívu
Zlatý záchranársky kríž
RZP Sabinov Bc. Matej Marcinčin a Ing. Ján Gáll
3.3. Pôrod dvojičiek
Kto nominuje: Ondrej Záleha Falck Záchranná
Kedy sa čin stal: 24.9.2018
Kde sa čin stal: Kolačkov
Popis činu:
Naša posádka bola poslaná k prevozu na pôrod do obce Kolačkov. Po príchode na miesto
a vyšetrení pacientky sa dozvedeli, že ide o dvojičky. Krátko po odjazde z miesta bydliska začala mať
matka silné kontrakcie a začala rodiť. Posádka bez váhania zastavila a viedli pôrod štandardným
spôsobom. Avšak počas pôrodu zistili, že prvé dieťa je otočené opačne, teda koncom panvovým. Za
ich asistencie sa dieťa podarilo dostať na svet, avšak nedýchalo. Vyčistili mu dýchacie cesty
a rozdýchali ho, načo dieťa začalo spontánne dýchať. Jeden záchranár sa venoval dieťaťu a druhý
asistoval pri pôrode druhého dieťaťa. To bolo na tom horšie, nakoľko po pôrode nemalo ani akciu
srdca. Začali preto s resuscitáciou, ktorá trvala približne 10 minút. Po tejto dobe sa im podarilo
dieťa oživiť. Po príchode RLP už odovzdali dieťa v stabilizovanom stave a druhé, spolu s matkou
odviezli do nemocnice. Podľa neskorších informácií sú všetci traja pacienti živí, zdraví a bez
akéhokoľvek deficitu.
Chcem vyzdvihnúť týchto záchranárov, že si zachovali chladnú hlavu a konali bezchybne, a to
hlavne preto, že takýto výjazd zažije záchranár raz za život, alebo vôbec.
Zlatý záchranársky kríž
Príslušníci Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici: mjr. Mgr.
Ján Ťurek, veliteľ zásahu, npor. Ľubomír Šidlo, ppor. Ján Baran, npor. Karol Krajčír, npor. Gabriel
Gajdoš, por. Ing. Zdenko Chaban, npor. Peter Havrla, pprap. Lukáš Dzúrik, npor. Radoslav Stano,
Mjr. Ing. Ľubomír Uhrín, kpt. Ján Fekiač, mjr. Jozef Charvát, mjr. Ing. Erik Piater – riadiaci
dôstojník, mjr. Ing. Jozef Fekiač – operačný dôstojník

Príslušník Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť: Marek Maďar
3.25. Dopravná nehoda nákladného vozidla a autobusu
Kto nominuje: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
kedy sa čin stal: 23. apríla 2018 v čase cca od 15.14 h.
kde sa čin stal: rýchlostná cesta R1 v smere Banská Bystrica – Zvolen
popis činu:
Dňa 23.04.2018 v čase 15:18 h bola na operačné pracovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a
záchranného zboru (ďalej len „OR HaZZ“) v Banskej Bystrici nahlásená dopravná nehoda
nákladného vozidla na rýchlostnej ceste R1 na 155 km, kataster obce Badín, okres Banská Bystrica.
Na miesto udalosti boli okamžite vyslané vozidlá AHZS 2A MB Sprinter s posádkou 1+2, AHZS 1B
MB Atego s posádkou 1+4, NA Nissan Navara s 1 príslušníkom. Po príjazde na miesto udalosti sa
prvotné informácie o dopravnej nehode potvrdili a ďalej bolo prieskumom zistené, že došlo k
deštrukcii pravej prednej časti autobusu. V autobuse sa nachádzali postihnuté osoby, časť
cestujúcich vystúpila s vozidla a nachádzala sa za krajnicou pred príchodom hasičskej jednotky.
Na mieste udalosti sa nachádzal aj vedúci oddelenia operatívno-technického Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici mjr. Ing. Erik Piater, ktorý poskytol zasahujúcim
príslušníkom informácie o počte postihnutých osôb a poskytol predlekársku prvú pomoc najťažšie
postihnutým osobám zakliesneným v autobuse ešte pred príchodom príslušníkov OR HaZZ v
Banskej Bystrici.
Veliteľ zásahu nariadil vyslobodenie osôb za pomoci vyslobodzovacieho náradia a improvizovaných
prostriedkov. Počas vyslobodzovacích prác lekár u dvoch postihnutých osôb konštatoval exitus.
Pri záchranných prácach príslušníci OR HaZZ v Banskej Bystrici spolupracovali s ostatnými
príslušníkmi HaZZ vyslanými operačným strediskom KR HaZZ v Banskej Bystrici.
Príslušníci vyslobodili zranené osoby z autobusu pomocou vyslobodzovacieho náradia, poskytli
zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a pomohli ich naložiť do vozidiel Zdravotnej
záchrannej služby a vrtuľníka vrtuľníkovej zdravotnej záchrannej služby. Ľahko zranené osoby boli
transportované evakuačným autobusom Hasičského a záchranného zboru do nemocnice vo
Zvolene a Žiari nad Hronom.
V dôsledku dopravnej nehody došlo k usmrteniu dvoch osôb a jedenásť osôb bolo zranených, z
toho tri osoby ťažko. Všetci postihnutí boli cestujúci z autobusu.
Po zdokumentovaní dopravnej nehody políciou boli z autobusu vyslobodené telesné pozostatky
jednej osoby mužského pohlavia a naložené do vozidla pohrebnej služby. Príslušníci ďalej
vykonávali pomoc pri odstraňovaní prekážok z komunikácie a zbere a likvidácii uniknutých
prevádzkových kvapalín. Na miesto zásahu sa tiež dostavila psychologička Mgr. Lenka Tencerová z
Prezídia Hasičského a záchranného zboru a Peer z OR HaZZ Žiar nad Hronom z hasičskej stanice z
Banskej Štiavnice za účelom poskytnutia psychologickej pomoci postihnutým osobám.
4. Najkurióznejší záchranářský čin
Zlatý záchranársky kríž
práp. Mgr. Milan Peško, ppráp. Mgr. Jozef Bujný
4.1. (3.24.) Úzka jama
Kto nominuje: riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline
kedy sa čin stal: 26. 03. 2018 o 10.50 hod.
kde sa čin stal: Brodno, okr. Žilina
popis činu:
Dňa 26. 03. 2018 v čase o 10:50 h boli ako hliadka operačným strediskom vyslaní do mestskej časti
Žilina – Brodno, kde mala ísť osoba ženského pohlavia po poľnej ceste a spadnúť do úzkej jamy,
z ktorej sa nemôže dostať von. Policajti na základe miestnej znalosti lokalizovali miesto, kde by sa
mohla osoba nachádzať. Prepátrali okolie rieky Kysuca, ako aj okolité cesty. Policajti si počas

pátrania všimli, že z priekopy pri ceste trčí konár, ktorý bol nad zemou a hýbal sa. Počuli tiež ženský
hlas, ktorý kričal o pomoc. Pod úrovňou cesty bolo vyústenie odvodňovacieho kanála, ktorý bol
zanesený skoro celý bahnom. Ostala voľná iba úzka vrchná časť, v ktorej bola zakliesnená žena,
ktorá v ruke držala konár. Nemohla sa dostať von cez naplaveniny, ktoré boli usadené na konci
kanála. Policajti ihneď začali so ženou komunikovať pričom zistili, že má zranenú nohu.
Z uvedeného dôvodu kontaktovali hasičov aj záchranárov, aby prišli na miesto. Zároveň policajti
začali naplaveniny svojpomocne odstraňovať. Zem bola zamrznutá a z uvedeného dôvodu išiel
jeden člen hliadky zabezpečiť lopatu na odstránenie zeminy. Druhý policajt sa snažil dreveným
hranolom odstraňovať zamrznutú zem. Po krátkej chvíli sa druhý policajt vrátil. Pomocou lopaty sa
im podarilo zväčšiť otvor kanála a ženu opatrne vytiahnuť z odvodňovacieho kanála. Jednalo sa
o Beátu Stojkovú, nar. 03. 01. 1989. Menovaná bola v šoku a sťažovala sa na veľké bolesti nohy.
Policajti jej poskytli prvú predlekársku pomoc a poskytli jej vodu. Vzhľadom k tomu, že miesto bolo
ťažko prístupné, jeden z policajtov navigoval ďalšie záchranné zložky k miestu udalosti. Po príchode
na miesto policajti za pomoci hasičov naložili zranenú ženu na nosidlá a preniesli ju do sanitky.
Následne policajná hliadka lokalizovala miesto, kde mala žena spadnúť. Jednalo sa o betónovú
šachtu, ktorá bola približne 3 až 4 m hlboká. Miesto zabezpečili, aby nedošlo k zraneniu iných osôb
až do príchodu kompetentného správcu, ktorý šachtu uzatvoril.
5. Vynímočný prínos – cena letos nebude udělena
6. Cena RESCUE reportu za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu
Zlatý záchranársky kríž
6.1. Občianske združenie Hviezda života (OZ HŽ)
Kto nominuje: MUDr. Táňa Bulíková, PhD. (Prezidentka SSUMaMK)
Popis činu:
Hviezda života je občianske združenie, podporujúce rozvoj a skvalitnenie záchranárskej činnosti na
Slovensku. Umožňuje pracovníkom záchranných služieb združovať sa a tým získavať vedomosti,
zručnosti a skúsenosti a spoločne prispievať ku skvalitneniu práce v záchranných službách na
Slovensku. Spája pracovníkov záchranných služieb, Integrovaného záchranného systému,
odborníkov a ďalších občanov, s cieľom pomáhať pracovníkom záchranných služieb a ich klientom
pri skvalitnení ich spoločného života v prosperujúcej spoločnosti. Hviezda života sleduje výhradne
všeobecne prospešné a dobročinné ciele.
Hviezda života, občianske združenie bolo zaregistrované MV SR dňa 07. 03. 2008, pod číslom spisu
VVS/1-900/90-31779.
Združenie má názov Hviezda života, je právnickou osobou s právnou subjektivitou. Sídlom Hviezda
života je Dolná Streda, poštová adresa: 925 63 Dolná Streda 558.
Hviezda života vyvíja činnosť na území SR v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov. Spolupracuje s podobne zameranými spolkami v zahraničí s dôrazom
na susediace krajiny.
Úlohou a cieľom OZ Hviezda života je podpora činnosti rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a
zručnosti zdravotníckych pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní
neodkladnej prvej pomoci u pracovníkov Integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.
Hviezda života poskytuje účinnú podporu najmä v oblastiach:
- organizácii odborných seminárov, kurzov a školení
- usporadúvania tematických cvičení,
- príprave, organizácii a zabezpečovaní súťaží posádok záchranných služieb,
- zabezpečovaní pracovných príležitostí,
- organizácii voľného času, športových aktivít, kultúrnych podujatí,

ďalšieho vzdelávania a doškoľovania profesionálnych a dobrovoľných pracovníkov
v prednemocničnej neodkladnej starostlivosti, urgentnej medicíne a prvej pomoci,
- publikovanie nových poznatkov, učebných pomôcok a odborných materiálov.
Orgánom štátnej správy a samosprávy predkladá iniciatívne návrhy na zlepšenie urgentnej
prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, výučby a poskytovania prvej pomoci a zabezpečenia
záchrannej zdravotnej služby.
Od vzniku v roku 2008 zorganizovala a podieľala sa na spoluorganizovaní vrcholných podujatí na
Slovensku a v českej republike.
- 2008 – Záchrana 2008 – Modra - organizátor
- 2009 – Rallye Rejvíz CZ - spoluorganizátor
- 2010 – I. stredoeurópsky kongres UM a MK –organizator, Rallye Rejvíz CZ, Záchrana
2010 – Košice – spoluorganizátor
- 2011 – II. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizator, Rallye Rejvíz CZ, Záchrana
2011 – Poprad – spoluorganizátor
- 2012 – III. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor
- 2013 - IV. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ,
- 2014 - V. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor,
- 2015 – VI. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor,
- 2016 - VII. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor,
- 2017 - VIII. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor, konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia psychiatrickej
nemocnice vo Veľkom Záluži – spoluorganizátor
- 2018 - IX. stredoeurópsky kongres UM a MK – organizátor, Rallye Rejvíz CZ–
spoluorganizátor
Každoročne členovia OZ spolupracujú so SSUMaMK, HaZZ SR, OS ZZS SR, UDZS, SRR a ich
spolupráca je spojená s podporou činnosti rozvíjajúcich vzdelanosť, kvalifikáciu a zručnosti
zdravotníckych pracovníkov v záchranných službách, vedomosti v poskytovaní neodkladnej prvej
pomoci u pracovníkov Integrovaného záchranného systému a laickej verejnosti.
V roku 2019 sa pripravujeme už na X. ročník Stredoeurópskeho kongresu UM a MK a oslavujeme
už 11. výročie založenia OZ.
-

