Pri príležitosti ED 112 sú na jednotlivých koordinačných strediskách integrovaného
záchranného systému /KS IZS/ naplánované akcie pre deti, žiakov, študentov
a širokú verejnosť.

KS IZS Trnava
Pri príležitosti európskeho dňa 112 plánuje OÚ Trnava pozvať cca 30 žiakov druhého
stupňa základnej školy dňa 9.2.2018, predbežne 9.00 hod. s nasledovným
programom:
1. Úvod, privítanie hostí a detí (prednostka OÚ, vedúci odd. KSA IZS),
2. Prezentácia spojená s diskusiou na témy „organizácia IZS v Trnavskom kraji“
a „čo robiť keď je

bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo majetok“

(vedúci KS IZS),
3. Činnosť záchranných zložiek (zástupcovia KOS ZZS, HaZZ, PZ),
4. Prehliadka výtvarných diel detí maľovaných na tému „Ochranárik čísla
tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“,
5. Ukážka koordinačného strediska IZS (poverený zamestnanec KS IZS),
6. Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne (zástupca KOS ZZS),D
7. Diskusia s operátormi KS a zástupcami záchranných zložiek IZS,
8. Zápis do „Knihy 112“.
Banská Bystrica
Európsky deň 112 sa uskutoční 09. 02. 2018 v kongresovej sále Okresného úradu
Banská Bystrica. Na uvedenom podujatí bude prezentovaná činnosť základných
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému.
Trenčín
Tento rok v rámci Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 sa Koordinačné
stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín rozhodlo usporiadať oslavu
Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio v Trenčíne.
Priebeh Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 v OC Laugaricio dňa 9.
februára 2018:


propagácia a osveta čísla tiesňového volania 112 súvisiaca so správnym
používaním čísla tiesňového volania 112



rozdávanie propagačných materiálov a poskytovanie rôznych informácií
formou komunikácie



prezentácia zložiek integrovaného záchranného systému:
o

Záchranná zdravotná služba

o

Hasičský a záchranný zbor

o

Banská záchranná služba

Hlavný organizátor Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112: Okresný úrad
Trenčín, Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín,
v spolupráci s Krajským a Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru
v Trenčíne, Krajským operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby v
Trenčíne a Banskou záchrannou službou Prievidza.
Prešov
Deň 112 bude zameraný na propagáciu čísla tiesňového volania 112 a
integrovaného záchranného systému. Hlavným cieľom podujatia bude priblížiť’
poslanie čísla tiesňového volania 112, možnosti jeho využitia a spôsob správnej
komunikácie volajúceho s operátorom.
Nosná časť’ návštevníkov bude tvorená zo žiakov tretích a štvrtých ročníkov
základných škôl v predpokladanom počte 180.
Celý program je rozdelený na dve časti. V úvode prvej časti prednosta okresného
úradu zaháji podujatie. Po jeho uvítaní bude nasledovať’ prezentácia čísla
tiesňového

volania

112

na

Slovensku.

V druhej časti bude účastníkov pripravené v spolupráci so zástupcami záchranných
zložiek integrovaného záchranného systému pracoviska:


poskytovanie prvej pomoci krajským operačným strediskom záchrannej
zdravotnej služby,



prezentácia činnosti Horskej záchrannej služby a prehliadka ich materiálno –
technického vybavenia,



preventívna

činnosť’

Policajného

zboru

a

prezentácia

(činnosti

pohotovostnej motorizovanej jednotky a ich materiálno- technického
vybavenia,



poskytnutie

prvej

popáleninách,

pomoci

zlomeninách

pri

a

prezentácia činnosti a poskytovania služieb Slovenského

Červeného kríža a spolku Prešov,


prehliadka koordinačného strediska integrovaného záchranného systému,



prezentácia činnosti civilnej ochrany (varovné signály, evakuačné opatrenia,
prostriedky

individuálnej

ochrany,

ukážka

materiálno

-

technického

budovou

okresného

vybavenia),


prehliadka
úradu)

automobilovej

techniky

(pred

Hasičského a záchranného zboru (súčasťou, ktorej bude aj

prezentácia materiálno - technického vybavenia zásahových zložiek HaZZ),
Policajného zboru, poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby Falck
Záchranná a.s., Horskej záchrannej služby . Slovenského Červeného kríža
spolku Prešov.
Košice
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému v Košiciach v rámci
Európskeho dňa 112 plánuje vykonať fyzickú prezentáciu záchranárskej techniky
v priestoroch Hasičskej stanice HaZZ v Košiciach.
Uvedené podujatie sa uskutoční v dopoludňajších hodinách dňa 9.2.2018. Podujatia
sa zúčastnia žiaci vybranej ZŠ, ktorá sa zapojila do V. ročníka výtvarnej súťaže
„Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“.
Ďalšou aktivitou v rámci propagácie LTV 112 bude v spolupráci s Dopravným
podnikom mesta Košice distribúcia a umiestnenie letákov 112 v prostriedkoch
verejnej hromadnej dopravy. Na všetky mestské časti v Košiciach budú taktiež
distribuované tieto letáky.
Nitra
„Európsky deň 112“, sa uskutoční dňa 9.02.2018 od 09:00 hod. na KS IZS
Okresného úradu Nitra s programom:
-

-

Úvod.
Prezentácia linky tiesňového volania 112.
Prehliadka zásahových vozidiel HaZZ, PZ, KCHL CO a sanitky (na dvore
okresného úradu).
Prehliadka KS IZS po malých skupinkách Činnosť operátorov HaZZ, KOS
ZZS a OÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia pevnej linky
a mobilných operátorov.
Ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne.
Simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na
chodníku, jeho oživovanie podľa pokynov operátora ZZS - na figuríne).

