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Bratislava 8. októbra (TASR) - Záchranári a odborníci na jednotlivé záchranné 
zložky zo Slovenska a zahraničia sa stretnú tento týždeň v Žiline. V dňoch 10. 
až 12. októbra sa tu bude konať piaty ročník medzinárodného kongresu 
Rescue Fórum 112, nad ktorým prevzali záštitu minister vnútra SR Robert 
Kaliňák, ministerka zdravotníctva SR Zuzana Zvolenská a rektorka Žilinskej 
univerzity Tatiana Čorejová.  



 
Pre deti aj dospelých sú v dňoch 11. až 13. októbra pripravené ukážky 
zásahov polície, hasičov, kontrolného chemického laboratória, zdravotníkov či 
Horskej záchrannej služby. 
 
Ministerstvo vnútra SR prevzatím záštity nad kongresom Rescue Fórum 112 aj 
tento rok podporilo odborné fórum, ktorého ambíciou je diskusia 
o systematickom rozvoji služieb pre ľudí v tiesni.  
 
Ako postupovať pri živelných pohromách  
 
Hlavnou témou kongresu je krízový manažment civilných udalostí a katastrof. 
Zástupcovia zložiek integrovaného záchranného systému budú hovoriť 
o krízovom manažmente pri nehodách s hromadným postihnutím osôb: 
živelných pohromách, verejných podujatiach, pandémiách a ďalších 
mimoriadnych udalostiach spôsobených človekom.  
 
Na programe sú vystúpenia odborníkov z Ministerstva vnútra SR, ako 
napríklad zo sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany, 
Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej 
služby, ale aj z Ministerstva zdravotníctva SR, Operačného strediska 
záchrannej zdravotnej služby SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a ďalších 
inštitúcií a firiem. Zo zahraničia vystúpia hostia z Poľska, Čiech a Ruska.  
 
Prvý deň podujatia bude patriť vedeckej časti kongresu. Odbornú časť otvorí 
11. októbra prednáška štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Jozefa 
Bučeka, ktorý bude hovoriť o smerovaní integrovaného záchranného systému, 
civilnej ochrany a krízového riadenia. Prostredníctvom videohovoru vystúpi 
tiež Hannes Tschofenig z Európskej asociácie liniek tiesňového volania 
(EENA) na tému ďalšia generácia čísla tiesňového volania 112.  
 
Pohár primátora za najrýchlejšiu evakuáciu 
 
Súčasťou kongresu sú aj Záchranárske dni pre celú rodinu, počas ktorých 
svoje skúsenosti a zručnosti predvedú jednotlivé záchranárske zložky. 
Podujatie sa bude konať na parkovisku za Domom techniky v Žiline a vstup 
naň je voľný. Lákadlom pre verejnosť budú určite vo štvrtok 11. októbra 
Majstrovstvá Slovenska vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných 
vozidiel.  
 
Základné školy budú súperiť o pohár primátora Žiliny za najrýchlejšiu 
evakuáciu. Verejnosť čakajú ukážky záchranárskych zásahov, demonštrácie 
automobilovej nehody a likvidácie jej následkov, ako aj ukážky crash testov či 
montáže stanu pre núdzové ubytovanie osôb v prípade vzniku mimoriadnej 
situácie.  
 



Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážku vrtuľníkovej záchrany horolezca. 
Pripravené sú exhibície krízového brzdenia na klznej fólii a ukážky jazdy 
v automobile s promile okuliarmi. Návštevníci si budú môcť vyskúšať školu 
šmyku a simulátor nárazu. Deti čakajú zaujímavé súťaže, dopravné ihrisko 
a vodičské preukazy. Akciu pre verejnosť podporilo aj mesto Žilina a Žilinský 
samosprávny kraj.  
 
TASR o tom dnes informovala Marta Fabianová z Komunikačného odboru 
Kancelárie ministra vnútra SR. 

 


