
Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, 

Ružomberok 

 

Účelové cvičenie "Ochrana života a zdravia" pre 2. ročník - 3. cvičenie 
 

 

  

Termín: 7.9.2017                Vedúci cvičenia : Mgr. Igor Vanko 

 

                                                                                   Inštruktori: 

 

Triedy:  II. AM, AS  -      20+11 žiakov                   Ing. S. Švidroň, Mgr. P. Novák 

              II.FM, FE   -       19+10 žiakov                   Dr. A. Hrnčiar, Bc. M. Baďo 

              

  

                         

   

Rozsah: 6 vyučovacích hodín 

Miesto konania: Čutkovská dolina 

Trasa: SOŠP – Hrabovo – Čutkovská dolina – zastávka MHD pri futbalovom štadióne MFK RK  

Cieľ cvičenia: Učivo má humánno – charitatívne zameranie s rozvíjaním vlastností orientujúcich sa 

na prácu v prospech iných ľudí. Hlavnou úlohou učiva je vytvárať a podporovať 

záujem o zdravotnícku prípravu, riešenie mimoriadnych udalostí CO a PO, o pohyb 

a pobyt v prírode a ochrana prírody. 

 

1. Zdravotnícka príprava:  

                                               -  prvá pomoc pri poraneniach pohybovej sústavy, použitie  dlahy 

-  znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, použitie trojrohej  

   šatky 

-   prenos zraneného 

 

2. Riešenie mimoriadnych udalostí:  

      

- riešenie následkov mimoriadnych udalostí 

- záťažové situácie 

- identifikácia zápalných prostriedkov a látok 

- zoznámenie sa s technickými prostriedkami požiarnej ochrany 

v požiarnom útvare 

- precvičovanie hasenia požiarov v lokalite (škola, príroda) 

- záchrana osôb pri požiari, poskytovanie prvej pomoci 

 

 

3. Pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody: 

- zobrazovanie terénnych tvarov vrstevnicami 

- určovanie a vyhľadávanie nadmorskej výšky v teréne a na mape 

- správanie sa v prírode a jej ochrana 

 

 

 

 

 

 



 

 

Časový harmonogram  cvičenia: 

 

7.30 – 8.00 
  

8.00
  -  

12.30
 

 

10.15
  -  

10.45
 

 

12.30 

 

- nástup pred budovou školy pod vedením určeného dozoru 

- oboznámenie sa s bezpečnostnými predpismi, cieľom a obsahom cvičenia 

- presun žiakov na určené miesta, činnosť na stanovištiach s obsahovou 

  náplňou cvičenia 

- desiatová prestávka  

 

- vyhodnotenie a ukončenie cvičenia na parkovisku pri zastávke MHD pri     

futbalovom    štadióne MFK Ružomberok 
 Cvičenie sa koná v spolupráci s mestským hasičským útvarom, HS a mestskou políciou. 

                                           

Výstroj žiakov: turistické oblečenie, tvrdá obuv, desiata, čaj 

Príprava žiakov: na triednických hodinách 

Príprava inštruktorov: v kabinete TSV 7.9.2017 o 7.15 hod.  

Materiálne zabezpečenie: mapy, buzoly, obväzy, požiarne pomôcky. 

 

 

Vypracoval: Mgr. Igor Vanko 

 

 Ružomberok 30.08.2017                                                   Schvaľuje:  .................................. 

                        Mgr. Vladimír Pančík 

                                                      riaditeľ SOŠP 


