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MEDZINÁRODNÉ CVIČENIE 
GL RESCUE 2016 

 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O CVIČENÍ : 
 

- Cvičenie je organizované podľa vzoru medzinárodného cvičenia RESCUE PATROL, a teda má nároky na 
zvýšenú fyzickú a psychickú zdatnosť účastníkov, a tak sa radí k najnáročnejším cvičeniam svojho druhu 
organizovaným na území SR. 

- Cvičenie je zamerané hlavne na nacvičovanie lokalizačných a  záchranných prác pri mimoriadnych 
udalostiach s hromadným výskytom ranených osôb a za cieľ si kladie predovšetkým umožnenie 
spoločnej práce všetkých zúčastnených zložiek a skvalitnenie ich spolupráce pri reálnych zásahoch. 
V priebehu cvičenia taktiež dochádza aj k testovaniu nového vybavenia, výzbroje a výstroje, ktoré si 
záchranné zložky zaobstarávajú podľa svojej odbornosti, a tom im umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu 
pomoc postihnutým osobám v skutočných situáciách. 

 
-  ZAMERANIE CVIČENIA: Účastníci si svoje vedomosti v oblasti technickej a predlekárskej prvej pomoci 

môžu overiť v simulovaných nehodách rôzneho charakteru od pátracích akcií, cez záchranu z výšok 
a voľných hĺbok, podzemia, až po dopravné nehody. Cieľom je teda  pracovať aj viac ako 24 hodín na 
100% za každého počasia pod časovým, fyzickým aj psychickým tlakom a dať zo seba maximum osobne 
aj v rámci tímu. 

 
- CIEĽOVÁ SKUPINA: Dobrovoľné hasičské a záchranárske zložky, profesionálne zložky Integrovaného 

záchranného systému a to zo Slovenska ale aj zahraničia. 
 

- ZÁŠTITA PRE ROK 2016: MUDr. Ľubica Bajerovská, hlavný lekár Košickej záchranky 
 
- DĹŽKA CVIČENIA: 5 dní. 

 
ORGANIZAČNÉ SMERNICE PRE CVIČENIE GL RESCUE 2016 : 
 
       -Dátum a miesto konania:  07. – 12.06.2016, Gelnica a okolie. 
       -Termín podania prihlášky:  20.05.2016 
       - Kontaktná adresa:    glrescue.international@gmail.com 
 
       -Zraz účastníkov:  - utorok 07.06.2016 do 16.00 hod. ,  

v priestoroch Zajo disco clubu, Železničná 15, Gelnica. 
*Žiadame všetkých účastníkov aby sa na miesto stretnutia dostavili včas a nenechávali si registráciu  
na poslednú chvíľu !!!  

 
      - Upozornenie:  -ubytovať sa v priestoroch telocvične bude možné v utorok - 
   07.06.2016, od 15.00 hod. 

 
       - Registrácia:   - v utorok 07.06.2016 v čase 16:00-18:00 hod.  
    -o 18:00 hod. bude ukončená registrácia účastníkov 
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      - Otvorenie:           - v utorok 07.06.2016 o 19:00 hod. bude oficiálne otvorenie cvičenia! Po zahájení  
cvičenia bude nasledovať večera. 
 
      
- Povinná výbava:  - čelová lampa prípadne iné pevne uchytené svietidlo na zásahovej prilbe a náhradné        
   batérie. 
                                        - pevná (zásahová) obuv. 
                                        - ochranná (zásahová) prilba. 
                                        - pracovné (zásahové) rukavice. 
                                        - chirurgické (vyšetrovacie) rukavice. 
                                        - osobné pomôcky podľa vlastného uváženia. 
                                        - materiál podľa špecializácie jednotky (zdravotnícky materiál, nosidlá, dlahy, laná  
   a pod. 
                                        - lezecké skupiny budú môcť používať len lezecký materiál s platnou revíziou! 
                                        - teplé oblečenie aj do nepriaznivého počasia ( zasahuje sa za každého počasia!). 

 - na nabíjanie vysielačiek a mobilov si so sebou doneste predlžovací kábel! 
 
 
 -Štartovací poplatok: - 70 €  ( zahrnuté ubytovanie, strava, pitný režim, režijné náklady)   
   - možnosť objednať si tričko s logom cvičenia – cena 6 €/ks (typ Unisex) 
   Veľkosti a počet tričiek je potrebné napísať do prihlášky – objednávka tričiek je záväzná! 
                                                 
 - Ubytovanie:  - Gelnica – Telocvičňa Základnej školy 
                           - je potrebné si doniesť spací vak ,karimatku alebo lehátko a prezuvky. 
  - Stravovanie:  -  zabezpečené. 
  - Doprava:        - každá jednotka si v rámci cvičenia zaisťuje prepravu na zásahy sama!    
                                                                                     
  - Program cvičenia: - dopoludňajšie bloky sú venované metodickému výcviku ( prednášky, ukážky, a pod.),   

popoludňajšie a nočné bloky sú venované výcviku na jednotlivých zásahoch, pričom presný čas, 
téma, miesto a zloženie zasahujúcich tímov bude oznamované tesne pred samotným zásahom. 
V sobotu vo večerných hodinách prebehne slávnostné ukončenie cvičenia a afterparty (priamo 
v mieste ubytovania). 
 

 - Priebeh cvičenia:  - cvičenie, teda jeho jednotlivé zásahy prebiehajú za akéhokoľvek počasia v denných aj  
nočných hodinách. 
- v priebehu cvičenia je prísny zákaz konzumácie alkoholu až do odvolania, ďalej je 
zakázané požívanie aj iných omamných a psychotropných látok. Za porušenie týchto 
pravidiel je trestom okamžité vylúčenie z cvičenia a to čo sa týka jednotlivca alebo aj 
celého družstva. 

 
Dôležité upozornenia:  
- poistenie si každý účastník zabezpečuje sám, respektíve mu ho zabezpečuje jeho organizácia. 
- vzhľadom na zvýšené nároky na fyzickú aj psychickú zdatnosť  účastníkov, musí každý účastník najneskôr 
v deň zahájenia cvičenia dovŕšiť vek 18 rokov! 
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- od účastníkov cvičenia sa očakáva znalosť svojho odboru, pretože cvičenie nemá za cieľ výuku základov, ale 
ďalší rozvoj skúseností, rozpoznanie svojich ale aj tímových silných a slabých stránok, testovanie vybavenia 
a pod. 
- ak máte členov posádok, ktorí potrebujú špeciálnu stravu, napr. bezlepkovú, je potrebné to napísať do 
 
 
 
- tiež ak prídete na cvičenie neskôr, omeškáte sa , pretože nemôžete skôr doraziť, tiež je to potrebné napísať 
do prihlášky do kolónky „Poznámka“. Uviesť dátum a predpokladaný čas príchodu.  
 
- zasahujúca jednotka si so sebou môže vziať doprovod (napr. fotograf, kameraman, dozor). Na doprovod sa 
vzťahujú všetky pravidla a podmienky účasti na cvičení ako pre členov zasahujúcich jednotiek. Taktiež 
poplatok. Doprovod môže byť osoba staršia ako 15.rokov. Vo veku od 15. -18. rokov spolu so súhlasom 
rodičov o účasti na cvičení. 
 


