
 

Aby sme vedeli pomôcť... 
 

                        Zvykneme si pri rôznych príležitostiach popriať veľa zdravia a pritom                            

si neuvedomujeme, akými absolútnymi a nemerateľnými hodnotami sú  pre nás 

zdravie a ľudský život.  Až keď stojíme zoči-voči osudu pri rôznych tragédiách, úrazoch                     

či chorobách, zisťujeme krutú pravdu. Stojíme častokrát bezmocne, neschopní 

pomôcť  kým vedľa nás uniká život.  

Aby sme sa vyhli takýmto situáciám, už v materských školách sa p. učiteľky rôznymi 

formami a aktivitami snažia deťom vštepovať zásady ochrany zdravia, zdravého 

životného štýlu, ale aj elementárne základy poskytovania 1 . pomoci. 

A tu im prichádzajú na pomoc nielen tradičné organizácie ako je Slovenský červený 

kríž, ale aj  spoločnosť Falck, ktorá je najväčším súkromným poskytovateľom 

záchranárskych a asistenčných služieb v Európe a na Slovensku prevádzkuje najväčšiu 

sieť záchrannej zdravotnej služby v krajine, poskytuje služby priemyselnej požiarnej 

ochrany a organizuje kurzy prvej pomoci. V rámci spolupráce so spoločnosťou 

Kooperativa Vienna Insurance Group v tomto roku pripravili projekt zameraný na 

poskytovanie  1. pomoci už v predškolskom a školskom veku: ,, Chceme, aby všetky 

deti vedeli prvú pomoc.“     Medzi šťastlivcov, ktorí boli zaradení do projektu patríme 

aj my - Základná  a Materská škola v Brekove. Deti sa už od skorého rána vypytovali 

kam a za akým účelom pôjdeme na návštevu ku kamarátom do základnej školy. Očká 

im horeli netrpezlivosťou a zvedavosťou.  

 



 

V základnej škole nás privítala pani riaditeľka základnej školy spolu s tetou 

záchranárkou Jankou Šepeľovou, ktorá je našou rodáčkou a pracuje v spoločnosti 

Falck a. s. Teta Janka však neprišla sama. Spolu s ňou k nám prišiel aj medveď Miša. Je 

veľmi maškrtný, a hneď ako sa vrhol na medík ho dopichali včielky. Chceli sme nášho 

kamaráta zachrániť, no nevedeli sme ako mu pomôcť. Poradila nám však záchranárka 

- teta Janka. Podrobne nám vysvetlila čo treba najprv zistiť ak sa ocitneme v takejto 

ťažkej a zložitej situácii aj ako postupovať pri poskytovaní    1. pomoci. Vyskúšať sme 

si to mohli nielen na malých medvedíkoch, ale aj na figuríne, ktorej sme sa vôbec 

nebáli. Dopoludnie nabité adrenalínom  veľmi rýchlo ubehlo a ani sme sa nenazdali 

bol koniec.  



 

Spoločne sme si zopakovali čo sme sa dozvedeli a naučili a medveď Miša nám 

odovzdal magnetky s číslami 150, 155, 158 a 112. Že neviete čo sú to za čísla? My 

predškoláci z Materskej školy v Brekove to vieme! A vieme aj to, že na tieto čísla 

nemôžeme volať len tak pre zábavu. Mohli by sme ohroziť niekoho, kto súrne 

potrebuje pomoc, alebo je v ohrození života. 

 

 Za takéto krásne a poučné dopoludnie sa chceme aj touto cestou poďakovať všetkým 

tým, ktorí takýto skvelý projekt vymysleli a podporili, ale aj hrdinom, pretože 

záchranári nimi sú, ktorí ho realizujú pre deti materských a iných škôl. Osobitne 

ďakujeme našej rodáčke – záchranárke Janke Šepeľovej za milý prístup a ochotu. 

Všetkým záchranárom ďakujú deti a pedagógovia Materskej školy Brekov  

Brekov 


