
Už 3. ročník projektu 

„Ľudský život je to najcennejšie, čo máme“ 

 

V základnej škole na Žitavskej ul. č. 1 sa 20. júna 2014 konal už 3. ročník projektu 

„Ľudský život je to najcennejšie, čo máme“ v súčinnosti s Mestskou políciou hlavného mesta 

SR Bratislavy pod záštitou PhDr. Petra Plevu, s hasičským zborom G4S Fire Services (SK), 

s.r.o, s Odborom civilnej ochrany a krízového riadenia, OÚ Bratislava a so Slovenským 

červeným krížom, územný spolok Bratislava – mesto. Projekt sa uskutočnil v súvislosti 

s realizovaním prierezovej témy Štátneho vzdelávacieho programu dopravná výchova, 

ochrana života a zdravia 

Jednotlivé záchranárske zložky pripravili pre žiakov odborné prednášky 

s interaktívnymi ukážkami ich práce. Na jednotlivých stanovištiach sa postupne vystriedali 

žiaci I. aj II. stupňa. Všetci sme sa presvedčili, že oheň je síce dobrý sluha, ale zlý pán, najmä 

v prípadoch neopatrného zaobchádzania s otvoreným ohňom. Poskytnúť človeku masáž srdca 

a umelé dýchanie a neraz zachrániť ľudský život vôbec nie je ľahké. Často je nad ľudské sily, 

keď sa záchranári musia v neprístupnom teréne dostať k zranenému človeku a poskytnúť mu 

prvú pomoc.  

Ukážky z oblasti civilnej ochrany boli zamerané na organizovanie, riadenie a 

vykonávanie záchranných prác, ktoré spočívajú hlavne v záchrane osôb, v poskytnutí 

predlekárskej a lekárskej pomoci, vo vyslobodzovaní osôb a v odsune ranených, 

organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej služby, ako aj poskytovanie núdzového 

zásobovania a núdzového ubytovania, zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie...,  

Pre žiakov prvého stupňa Mestská polícia zabezpečila prenosné dopravné ihrisko, kde 

si prakticky mohli preveriť svoje nadobudnuté vedomosti z dopravnej výchovy. Každý zo 

žiakov, ale aj pedagógov mal možnosť, si prakticky vyskúšať prácu záchranárov.  

Ľudský život, je skutočne to najcennejšie, čo máme. Nič ho nenahradí, ani bohatstvo, 

často ani množstvo liekov ho nezachráni. A preto nehazardujme so životom a vážme si ho, 

lebo jeho hodnota je neoceniteľná... 
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